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მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის და თავისუფალი კომპონენტების
ან/და დამატებითი სპეციალობების კომბინირებით არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების
შემთხვევაში

სწავლების ენა

ქართული

პროგრამის მიზანი

პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, სათანადო კომპეტენციის
ლიბერალური ღირებულებების, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის უნარის მქონე
ბაკალავრების მომზადება ფარმაციის სპეციალობით, რომლებსაც შეეძლებათ თანამედროვე
ფარმაცევტული სექტორის მოთხოვნების და მიღებული კვალიფიკაციის გათვალისწინებით -
ნედლეულის, სუბსტანციისა და სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების დამზადება,
ხარისხის კონტროლი, სტანდარტიზაცია და მოსახლეობის უზრუნველყოფა უსაფრთხო,
ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებით; განუვითარდებათ ინფორმაციისა და
საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულ ფარმაციაში ეფექტურად გამოყენების უნარი,
ჩამოუყალიბდებათ პროფესიული და პიროვნული ღირებულებები.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. დამატებითი წინაპირობა (არსებობის
შემთხვევაში)

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)

ცოდნა და გაცნობიერება

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები

 იცის ზოგადი, არაორგანული, ორგანული, ანალიზური, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის
საფუძვლები, ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები და აცნობიერებს
ქიმიის როლს ფარმაცევტული დისციპლინების ათვისებაში;

 იცის მათემატიკის ძირითადი საბაზო საკითხები;
 ფლობს ლათინურ ენას და ფარმაცევტულ ტერმინოლოგიას, აცნობიერებს ლათინური ენის

მნიშვნელობას ფარმაცევტისათვის;
 აცნობიერებს ჯანდაცვის როლს ქვეყნის განვითარების საქმეში;
 ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს ადამიანის ანატომიის, ადამიანის ფიზიოლოგიის, ზოგადი

პათოლოგის, როლს მაღალკვალიფიციური ფარმაცევტის მომზადების საქმეში;
 ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს ადამიანის ორგანიზმის ორგანოების, ორგანოთა სისტემების

ფორმას და აგებულებას, უჯრედთა ინტეგრაციას და ქსოვილთა წარმოქმნას, სხვადასხვა
ქსოვილის სტრუქტურულ და ფუნქციურ ორგანიზაციას, მათ წარმოშობას, ადამიანის
ორგანიზმში მოლეკულურ და უჯრედულ დონეზე მიმდინარე ძირითად ბიოლოგიურ
პროცესებს;

 აცნობიერებს და იცის ბიოეთიკის, სამედიცინო ფსიქოლოგიის საფუძვლების, ზოგადი
ჰიგიენის, ზოგადი სამედიცინო მიკრობიოლოგიის ძირითადი პრინციპები და კომპლექსური
საკითხები;

 ზოგადად იცნობს და აცნობიერებს სასიცოცხლო პროცესების მოლეკულურ მექანიზმებს,
მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებს - როგორც ორგანიზმის
ცხოველმყოფელობის ნორმალური პროცესების, ასევე მათი დარღვევების დროს;

 იცის მიკროსამყაროს (ბაქტერიების, სოკოების, ვირუსების) მორფოლოგიური,
ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური თავისებურებები და ამ მიკროსამყაროს ურთიერთქმედება
ადამიანთან, კერძოდ, იმუნურ სისტემასთან;

 აცნობიერებს ფარმაკოგნოზიის, ფარმაცევტული ტექნოლოგიის, გალენური პრეპარატების
ტექნოლოგიის, სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგიის
კომპლექსურ საკითხებს და იცის მათი პრაქტიკაში გამოყენების გზები;

 იცის და აცნობიერებს ფარმაცევტული ნედლეულის დამზადების, შრობის, გადამუშავების,
შენახვის წესებს; ანალიზის, სტანდარტიზაციის მეთოდების მნიშვნელობას უსაფრთხო,
ეფექტური და ხარისხიანი ფარმაცევტული პროდუქციის მიღებისას, როგორც აფთიაქის, ასევე
საწარმოს პირობებში;

 იცის და აცნობიერებს ტოქსიკოლოგიური ქიმიის საფუძვლებში, ტოქსიკოლოგიურ ქიმიაში,
ფარმაცევტული ქიმიაში და ბიოქიმიაში განხილული საკითხების თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკული გააზრების აუცილებლობას;

 იცის ცოცხალ ორგანიზმში შემავალ ნაერთთა ძირითადი კლასების: ნახშირწყლების, ცილების,
ლიპიდებისა და სხვ. შედგენილობა, ნაერთების ცვლა, პათოლოგიური პროცესები;

 იცის ძირითადი ქიმიური და ფარმაკოლოგიური ჯგუფები, მათი მოქმედების მექანიზმები,
ფარმაკოლოგიური ეფექტები, ორგანიზმში შეყვანის, ბიოტრანსფორმაციისა და ელიმინაციის
გზები; რაციონალური ფარმაკოთერაპიის საფუძვლები;

 იცის ფარმაკოლოგიის საფუძვლები და ფარმაკოლოგია, ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები,
სოციალური ფარმაციის საფუძვლები, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა,
აცნობიერებს მათ როლს ფარმაცევტის მომზადების საქმეში;

 იცის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის საფუძვლები;
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 იცის ფარმაცევტული დაწესებულებებისა და საწარმოების ორგანიზაციის პრინციპები,
მართვისა და საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები;

 იცნობს წამალთა ნომენკლატურას, და იცის მათი სწორი შენახვის, დაწყობის, რეალიზაციის
პრინციპები;

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს შემდეგი
კომპეტენტურობები

 აქვს სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიისა და ექსპერტიზის,
ფარმაკოთერაპიის, ზოგადი ტოქსიკოლოგიის, ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმიისა
და ექსპერტიზის, ფიტოთერაპიის (მცენარეული, არაორგანული და ორგანული ნედლეული)
ფარმაცევტული ქიმიის  (ორგანული სამკურნალო საშუალებები) ფართო ცოდნა, რომელიც
მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და აცნობიერებს მათ როლს
ფარმაცევტის მომზადებაში;

 იცის ფარმაცევტული ნედლეულისა და პროდუქციის დამზადების, გადამუშავებისა და
ანალიზის ფიზიკური, მექანიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური საფუძვლები;

 აცნობიერებს ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ, ბიოქიმიურ და პათოლოგიურ
პროცესებს, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა როლს და მნიშვნელობას;

 იცის ტოქსიკანტების ცალკეული ჯგუფების მოკლე დახასიათება. ბიოლოგიური
ტოქსიკანტები. ბაქტერიული ტოქსიკანტები. მიკოტოქსინები. უმაღლესი მცენარეების
ტოქსინები. ზოოტოქსინები (ცხოველების ტოქსინები). ბუნებრივი არაორგანული ნაერთები.
ბუნებრივი ორგანული ნაერთები. სინთეზური ტოქსინები. პესტიციდები. ორგანული
გამხსნელები. წამლები, კვებითი დანამატები, კოსმეტიკური საშუალებები. საბრძოლო
მომწამვლელი ნივთიერებები (სმნ). აქვს სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების
უნარი;

 იცის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ზოგადი ქიმია და ექსპერტიზის საშუალებები.
კუმარინების, ფლავონოიდების, ანტრაქინონების, კარდენოლიდების და ბუფადიენოლიდების
კლასიფიკაცია და მათი განაწილება მცენარეში, მეორეული წარმოშობის მცენარეული
ნივთიერებები - ჰიდროარომატული ნაერთები, ფენოლური ნაერთები და სხვ.  აცნობიერებს მათი
შესწავლის აუცილებლობას;

 იცის, რომ მცენარეებით მკურნალობა ხშირად თანამედროვე წამლებისა და მკურნალობის სხვა
მეთოდებთან ერთად გამოიყენება. სამკურნალო მცენარეებით მკურნალობა განსაკუთრებით
ეფექტურია ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებების შემთხვევაში, იცის ფიტოთერაპიული
საშუალებების ქიმიური საფუძვლები, ოფიცინალური, არაოფიცინალური და ხალხური
მედიცინის ნომენკლატურა;

 იცის სამკურნალო საშუალებათა ბრუნვა და სახელმწიფო რეგისტრაცია, სერთიფიცირება,
გაყიდვა, რეკლამა; ფარმაცევტული ტექნოლოგიები; კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია;
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური საშუალებების ტექნოლოგია; ფარმაცევტული წარმოების
პროცესები და აპარატები; ფარმაცევტული დახმარება; აცნობიერებს მათი შესწავლის
აუცილებლობას;

 აცნობიერებს ფარმაცევტულ პრაქტიკაში საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული
მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას, ერკვევა ფარმაცევტული დაწესებულებების
ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლებში;

 აცნობიერებს ფარმაცევტული ნედლეულის დამზადების, შრობის, გადამუშავების, შენახვის
წესების, ანალიზის, სტანდარტიზაციის მეთოდების დაცვის მნიშვნელობას უსაფრთხო,
ეფექტური და ხარისხიანი ფარმაცევტული პროდუქციის მიღებისას, როგორც აფთიაქის, ასევე
საწარმოს პირობებში;

 იცის აფთიაქებში, ლაბორატორიებსა და ფარმაცევტულ საამქროებში მუშაობის წესები;
 იცის ფარმაცევტული პროდუქციის დამზადებისა და ანალიზის დროს გამოყენებული

აპარატურა-მანქანების, ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპები;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები
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 იცის მედიკო-ბიოლოგიური და ფუნდამენტური ფარმაცევტული დისციპლინების თეორიული
საფუძვლები და აქვს მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;

 ერკვევა თანამედროვე ბიოქიმიური კვლევების მეთოდებში, შეუძლია ბიოორგანიზმის
შედგენილობაში არსებული ნაერთების სტრუქტურის, თვისებებისა და ლოკალიზაციის,
აგრეთვე მათი წარმოქმნის გზებისა და კანონზომიერებების; გარდაქმნათა თანმიმდევრობისა
და მექანიზმის; მათი ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური მნიშვნელობის განსაზღვრა.

 შუძლია სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის რაციონალური შერჩევა;
 შეუძლია დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა;
 გარკვეულია წამალთა ფორმების კლასიფიკაციასა და მათ სააფთიაქო, თუ საქარხნო

ტექნოლოგიაში, შეუძლია წამალთა ფორმების დამზადება და სტანდარტიზაცია;
 იცის ფარმაცევტული ტექნოლოგიების თანამედროვე მოთხოვნები, შეუძლია ფარმაცევტული

და ტოქსიკოლოგიური ანალიზის ჩატარება. შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი
ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად;

 შეუძლია სახელმწიფო ფარმაკოპეაში მოცემული სტანდარტული მეთოდებით ნივთიერებათა
მიღება და მათი ქიმიური ანალიზის პრაქტიკულად განხორციელება;

 შეუძლია ბუნებრივი (მცენარეული, ცხოველური და მინერალური) და სინთეზური
ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება და შენახვა;

 შეუძლია სამკურნალო მცენარეული, ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება
სტანდარტიზაცია და შენახვა;

 იცის მცენარეში შემავალი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოცალკევების და მათი
იდენტურობის დადგენა;

 იცის მცენარის მაკროსკოპული და მიკროსკოპული ანალიზი, ჰისტოქიმია და მიკროქიმიური
ანალიზი, სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის მორფოლოგიურ-ანატომიური აღწერა;
ფოთლისა და ყვავილის მაკრო და მიკრო ანალიზი, დაწვრილმანებული ნედლეულის მიღება
საანალიზო სინჯის აღება და კეთილხარისხოვნების დადგენა. სამკურნალო მცენარეული
ნედლეულების ნაკრებების შედგენა და ანალიზი;

 აქვს უვნებელი და ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებებით მომხმარებლის უზრუნველყოფის
და  მომხმარებლის უფლებების დაცვის უნარი;

 იცის ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლის, ნიადაგის, კვების პროდუქტების
დამაბინძურებელი ფიზიკურ, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორები, შეუძლია
ნეიტრალიზაციის მეთოდების გამოყენება;

 აქვს წამლის კლინიკური ეფექტურობისა და ღირებულებითი ეფექტურობის შეფასების უნარი;
 შეუძლია: რეცეპტის მიხედვით წამლის გაცემა და დოზირების, დანიშნულების, მიღებისა და

გვერდითი ეფექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ურეცეპტოდ გასაცემი
სამკურნალწამლო საშუალებების რაციონალური შერჩევა;

 შეუძლია აპარატურა-დანადგარების და ხელსაწყოების უსაფრთხოდ ექსპლოატაცია;
 აქვს მომხმარებლის ფსიქოლოგური სტატუსის შეფასების უნარი;
 შეუძლია გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების დროს პირველადი სამედიცინო

დახმარების აღმოჩენა;
 აქვს სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული (ფსიქოტროპული, ნარკოტიკული)

სამკურნალწამლო საშუალებების აღრიცხვისა და გაცემის უნარი;
 აქვს სახელმწიფო სტანდარტებისა და ნორმატიული-ტექნიკური დოკუმენტაციის გამოყენების

უნარი;
 აქვს შეუთავსებადი ან არასწორი დოზირებით გამოწერილი რეცეპტის შემთხვევაში, ექიმთან

ურთიერთობისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი;

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს შემდეგი
კომპეტენტურობები

 შეუძლია სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოგნოსტური, ტოქსიკოლოგიური და ქიმიური
ანალიზის ჩატარება;
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 შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის ქიმიური, ბიოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური
ანალიზის ჩატარება;

 შეუძლია განსაზღვროს ტოქსიკანტის მოლეკულის გეომეტრია. ნივთიერებების ფიზიკიურ-
ქიმიური თვისებები. ტოქსიკანტების სტაბილურობა გარემოში. ქიმიური თვისებები. ქიმიური
ბმების ტიპები, რომელიც წარმოიქმნება ტოქსიკანტსა და სამიზნეს შორის;

 შეუძლია სამკურნალო, პროფილაქტიკური, პარფიუმერული და კოსმეტიკური ნაწარმის
ნედლეულის, სუბსტანციის და ფარმაცევტული პროდუქციის ხარისხის კონტროლი;

 ერკვევა ზოგიერთი დაავადების გამომწვევ მიზეზებში და შეუძლია მისი სამკურნალო
პრეპარატების სწორად შერჩევა; საჭიროების შემთხვევაში პრეპარატის შეცვლა; ინფორმაციის
მიცემა თითოეულ პრეპარატზე;

 შეუძლია რაციონალური ფარმაკოთერაპიული დახმარება;
 შეუძლია განსაზღვროს ფიტოთერაპიული საშუალებების გამოყენების ძირითადი პრინციპები,

ჩვენება და უკუჩვენება, უპირატესობა ქიმიურ შენაერთებთან შედარებით;
 შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად სამკურნალო საშუალებათა ტექნოლოგიასა და
ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაციაში;

 შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება, სამკურნალო საშუალებების ექსტემპორალური დამზადება (რეცეპტის
შესაბამისად) და ფარმაცევტული პროდუქციის სერიული წარმოება (რეგლამენტის
შესაბამისად);

 შეუძლია ფარმაცევტული პროდუქციის სტაბილურობის განსაზღვრა და ვარგისიანობის
ვადების დადგენა;

დასკვნის უნარი

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები

 შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში ფაქტობრივი მონაცემების გააზრება-
გაანალიზება და დასკვნის გაკეთება, წარმოქმნილი პრობლემების გამომწვევი ფაქტობრივი
მონაცემების შეგროვება, ლოგიკური მსჯელობის საფუძველზე ლოგიკური დასკვნის გაკეთება.

 შეუძლია ფარმაკოპეაში მოცემული ანალიზის  მეთოდების გამოყენებით სამკურნალო,
პარფიუმერული, კოსმეტიკური და პროფილაქტიკური საშუალებების  კეთილხარისხოვნების
შესახებ დასკვნის გაკეთება;

 ატმოსფერული ჰაერის, სასმელი წყლის, ნიადაგის, კვების პროდუქტების დაბინძურების
შემთხვევაში შეუძლია დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება;

 აქვს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი მასალის შეგროვების, დამუშავების,
ანალიზის უნარი და შედეგების განმარტება;


პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს შემდეგი

კომპეტენტურობები

 შეუძლია ტოქსიკანტების და ტოქსიკურობის შესახებ  მონაცემების შეგროვება და განმარტება,
ტოქსიკანტის ზემოქმედების და მისი ტოქსიკურობის, აგრეთვე რისკფაქტორების შესახებ
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

 შეუძლია ფარმაცევტული საქმიანობის პროცესში, კერძოდ სამკურნალო საშუალებათა ბრუნვის
და სახელმწიფო რეგისტრაციის, სერთიფიცირების, გაყიდვისა და რეკლამირების დროს
წარმოქმნილი პრობლემების გამომწვევი ფაქტობრივი მონაცემების შეგროვება, ლოგიკური
მსჯელობის საფუძველზე მიზეზების დადგენა და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება;

კომუნიკაციის უნარი

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები

 შეუძლია პროფესიულ თემებზე დისკუსია და დებატები კოლეგებთან;
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 შეუძლია მომხმარებლისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება;
 აქვს ინფორმაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკულ ფარმაციაში ეფექტურად

გამოყენების უნარი;
 შეუძლია ლათინური ენის იდეებისა და ფარმაცევტული ტერმინოლოგიის საკვანძო

საკითხების სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა; ლაკონურად, გასაგებად
და გრამატიკული წესების დაცვით წერა;

 შეუძლია ახალი პროფესიული მასალის მოძიება და პრეზენტაციის გაკეთება კოლეგებისა და
მომხმარებლებისათვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე;

 აქვს „ბიოეთიკის“ და „ბიოსამედიცინო ეთიკის“, მორალისა და სამათლის
ურთიერთმიმართების, ეთიკური ანალიზის საშუალებების შესახებ   ლაკონურად, გასაგებად
და გრამატიკული წესების დაცვით წერის; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების უნარი;

 აქვს ჯგუფში და ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი;
 აქვს ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი;

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს შემდეგი
კომპეტენტურობები

 აქვს ახალ სიტუაციაში ადაპტაციის უნარი;
 შეუძლია საწავლის პერიოდში მიღებული ცოდნის შესახებ დეტალური წერილობითი

ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, აგრეთვე თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;

სწავლის უნარი

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები

 შეუძლია ძირითად საბაზო დისციპლინებში საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად
და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;

 გააჩნია პროფესიული და კარიერული ზრდის მიზნით სწავლის უნარი;
 შეუძლია ბოტანიკის, მცენარეთა მორფოლოგიის, ანატომიისა და ფიზიოლოგიის, აგრეთვე

ადამიანის ანატომიის, ადამიანის ფიზიოლოგიისა და პათოლოგიის თეორიული ასპექტების
შესწავლა, სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;

პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს შემდეგი
კომპეტენტურობები

 აქვს შემდგომ საფეხურზე სწავლის უნარი;
 გააჩნია დამოუკიდებლად სასწავლო კომპონენტების შერჩევისა და სწავლის დაგეგმვის უნარი;
 აქვს ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით საკუთარი სწავლის პროცესის

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების უნარი, შეუძლია აღნიშნული
მიმართულებით სწავლის საჭიროების დადგენა.

ღირებულებები

შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაბამისი სწავლის შედეგები

 გააჩნია ფარმაცევტულ პრაქტიკაში ეთიკისა და სამართლებრივი პრინციპების დაცვისა და
გამოყენების უნარი;

 პასუხისმგებელია მასზე დაკისრებული საქმიანობის ხარისხიანად შესრულებაზე;
 იცავს მომხმარებლის ინტერესებს; გააჩნია გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების

ვალდებულებების შეგრძნება;
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პროგრამაში მოცემული მოდულების მიხედვით, კურსდამთავრებულს შეუძლია მიიღოს შემდეგი
კომპეტენტურობები

 გააჩნია მუშაობის წარმართვის უნარი სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის გათვალისწინებით;

 მკურნალ ექიმებთან შეთანხმებით უზრუნველყოფს პაციენტისთვის ხელმისაწვდომი
მედიკამენტების შერჩევას:

 მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას, განსაკუთრებით:
ძლიერმოქმედი, ფსიქოტროპული და ტერატოგენული ეფექტის მქონე სამკურნალო
საშუალებების დოზების შემოწმებისას და გაცემისას;

 შეუძლია მონაწილეობის მიღება დარგის ღირებულებების ფორმირების დასამკვიდრებლად
სწრაფვაში;

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები

ლექცია სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) პრაქტიკული ლაბორატორიული
პრაქტიკა საკურსო სამუშაო/პროექტი დამოუკიდებელი მუშაობა

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო
პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:

 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:
 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტთა მიღწევების შეფასება მთელი სასწავლო წლის/სემესტრის განმავლობაში 15
ყოველკვირეული შეფასების, ორი შუალედური გამოცდის (ტესტირების) და დასკვნითი გამოცდის
საფუძველზე ხდება.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც ყოველკვირეულ შეფასებებსა
და შუალედურ ტესტირებებში დაგროვილი აქვს 21 და მეტი ქულა, ამასთან ერთად, თუ
შესრულებული აქვს სილაბუსით განსაზღვრული სამუშაოების (ლაბორატორიული, პრაქტიკული,
საკურსო) მინიმუმი.
სტუდენტს უფლება აქვს, ერთი სემესტრის განმავლობაში, ყოველ სასწავლო კურსში: 1. თითოეულ
ტესტირებაზე გავიდეს მხოლოდ ერთხელ; 2. სასესიო კვირების განმავლობაში დასკვნით გამოცდაზე
გავიდეს მხოლოდ ერთხელ (27.05.2010. №256);
საბოლოო დადებითი შეფასების გაფორმების მიზნით, ბაკალავრი არაა ვალდებული გავიდეს
დასკვნით გამოცდაზე, თუ მას შუალედური შეფასებების (ყოველკვირეული შეფასებები, შუალედური
ტესტირებები) ჯამში უგროვდება 51 და მეტი ქულა;
თუ დასკვნით გამოცდაზე დაშვებულმ ასტუდენტმა შუალედური შეფასებებისა და დასკვნით
გამოცდაზე მიღებული შეფასებების ჯამში დააგროვა 41-50 ქულა (შეფასებაFX), მას ეძლევა უფლება
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იმავე სემესტრის სასესიო კვირებში, ერთხელ გავიდეს დამატებით გამოცდაზე;
დასკვნით, ან/და დამატებით გამოცდებზე დოკუმენტურად სასაბუთებული საპატიო მიზეზით
გამოუცხადებლობისას სტუდენტს სწავლების დეპარტამენტის წარდგინებით და რექტორის
თანხმობით შეიძლება მიეცეს გამოცდებზე გასვლის უფლება მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე
(24.02.2012. №607)

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები.
შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა თან ერთვის
საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf.

დასაქმების სფერო

დასაქმების სფეროები შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ:
 ფარმაცევტული საწარმოები (სააფთიაქო წამალთ ფორმების და სხვა ასორტიმენტების

რეალიზატორებად);
 სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები.
 ქიმიური რეაქტივებისა და სამედიცინო ტექნიკის დაწესებულებები;

დასაქმების სფეროები ბაკალავრიატის სრული კურსის გავლის შემდეგ:
 კერძო ეროვნული და საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიები (აფთიაქის

სტრუქტურული ქვეგანყოფილებების საქმიანობის ორგანიზაცია და ხელმძღვანელობა
(დაწესებულებაში ფარმაციის მაგისტრის არ არსებობის შემთხვევაში))

 სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები;
 წამლის ხარისხის კონტროლის და ფარმაცევტული ანალიზი ლაბორატორიები;
 ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზის და სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის

ლაბორატორიები;
 სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტების სხვადასხვა სექტორები (ახალი სამკურნალო

საშუალებების კვლევა–ძიება, მათი ფარმაკოლოგიური აქტიურობის დადგენა, თანამედროვე
წამლის ფორმების შემუშავება, ორგანული ნაერთების სინთეზი, ფიტოპრეპარატების, გენური
პრეპარატების, დნმ ვაქცინების, მონოკლონალური ანტისხეულების, იმუნომოდულატორების
მიღება და სტანდარტიზაცია).

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

შუალედური კვალიფიკაციის  მიღების შემდეგ:
შეუძლია სწავლის გაგრძელება სხვა მოდულებზე.

ფარმაციის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ სწავლა გააგრძელონ:
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში.

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 62

პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა

№ საგანი
დაშვების

წინაპირობა

ECTS კრედიტი

საგნის კოდი I წელი II წელი III წელი

სემესტრი

I II III IV V VI
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№ საგანი
დაშვების

წინაპირობა

ECTS კრედიტი

საგნის კოდი I წელი II წელი III წელი

სემესტრი

I II III IV V VI

1
MATH108 უმაღლესი მათემატიკის

საფუძვლები
არ  გააჩნია 5

2 CHE0104 ზოგადი ქიმია არ  გააჩნია 4

3 HUMAN 04 ადამიანის ანატომია არ  გააჩნია 4

4
BMAPP 04 ბოტანიკა, მცენარეთა

მორფოლოგია, ანატომია და
ფიზიოლოგია

არ  გააჩნია
5

5 უცხოური ენა 1

3

5,1 FLN0307-P
უცხოური ენა (ინგლისური)-
B1.1

ერთიან ეროვნულ
გამოცდაზე არ

ჩააბარა
ინგლისური ენა.

5,2 FLN1307-P
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B1.2

ერთიან
ეროვნულგამოცდა

ზე ჩააბარა
ინგლისური ენა.

5,3 FLN1107-P
უცხოური ენა (გერმანული) -
1 T

ერთიან ეროვნულ
გამოცდაზე

ჩააბარა
გერმანული ენა.

5,4 FLN1107-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T

ერთიან ეროვნულ
გამოცდაზე

ჩააბარა
ფრანგული ენა.

5,5 FLN1107-P უცხოური ენა (რუსული) - 1 T

ერთიან ეროვნულ
გამოცდაზე

ჩააბარა რუსული
ენა.

6 უცხოური ენა 2

3

6,1 FLN0407-P
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B2.1

უცხოური ენა
(ინგლისური) –
B1.1

6,2 FLN1407-P
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B2.2

უცხოური ენა
B2.1(ინგლისური)

6,3 FLN1207-P
უცხოური  ენა (გერმანული) –
2T

უცხოური ენა
(გერმანული) – 1T

6,4 FLN1207-P
უცხოური  ენა (ფრანგული) –
2T

უცხოური  ენა
(ფრანგული) – 1T

6,5 FLN1207-P უცხოური ენა (რუსული) – 2T
უცხოური  ენა
(რუსული)1T

7
LLPHT04 ლათინური ენა და

ფარმაცევტული
ტერმინოლოგია

არ  გააჩნია
3

8 ENPRO04 გარემოს დაცვა არ  გააჩნია 3
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№ საგანი
დაშვების

წინაპირობა

ECTS კრედიტი

საგნის კოდი I წელი II წელი III წელი

სემესტრი

I II III IV V VI

9
MPHBP 04 სამედიცინო ფიზიკა და

ბიოფიზიკა
არ  გააჩნია

3

10 INCHE04 არაორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია 6

11 ORGCH04 ორგანული ქიმია ზოგადი ქიმია 6

12
HUPHY04

ადამიანის ფიზიოლოგია
ადამიანის
ანატომია

5

13
HYGBP 04 ჰიგიენის საფუძვლები

ფარმაციაში
არ  გააჩნია

4

14
ACI0104 ანალიზური ქიმია და

ანალიზის ინსტრუმენტული
მეთოდები I

ზოგადი ქიმია
6

15
GMMIC04 ზოგადი სამედიცინო

მიკრობიოლოგია
არ  გააჩნია 5

16
GPATH 04

ზოგადი პათოლოგია
ადამიანის
ფიზიოლოგია

3

17
ACI0204 ანალიზური ქიმია და

ანალიზის ინსტრუმენტული
მეთოდები II

ზოგადი ქიმია 4

18
PHCCH 04 ფიზიკური და კოლოიდური

ქიმია
ზოგადი ქიმია 6

19
BBMPS04 ბიოეთიკა, სამედიცინო

ფსიქოლოგიის საფუძვლები
არ  გააჩნია 3

20
LIFPP04 შესავალი ლექციები და

გაცნობითი პრაქტიკა
ფარმაციაში

არ  გააჩნია
3

21

FIMED04
პირველადი სამედიცინო
დახმარება

ადამიანის
ფიზიოლოგია,
ზოგადი
პათოლოგია

3

22 CHCOC04 კომპლექსნაერთების ქიმია ზოგადი ქიმია 3

23

FKG0104

ფარმაკოგნოზიაI

ბოტანიკა,
მცენარეთა
მორფოლოგია და
ანატომია,
ფიზიოლოგია

5

24
PHT0104 ფარმაცევტული ტექნოლოგია

I
არ  გააჩნია 5

25 PCH0104 ფარმაცევტული ქიმია I ანალიზური ქიმია 5

26 PCKIB04
ფარმაკოკინეტიკის
საფუძვლები

არ  გააჩნია
5

27 GCHTL04
ზოგადი ქიმიური
ტექნოლოგია

არ  გააჩნია
5

28 MBICH04 სამედიცინო ბიოქიმია
ზოგადი ქიმია,
არაორგანული

5
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№ საგანი
დაშვების

წინაპირობა

ECTS კრედიტი

საგნის კოდი I წელი II წელი III წელი

სემესტრი

I II III IV V VI

ქიმია, ორგანული
ქიმია

29 PCH0204 ფარმაცევტული ქიმია II
ფარმაცევტული
ქიმია I

5

30 TMCPM04
სამკურნალო, კოსმეტიკური
და პარფიუმერული
საშუალებების ტექნოლოგია

ფარმაცევტული
ტექნოლოგია I

5

31

PHK0104

ფარმაკოლოგია I

ლათინური ენა
და
ფარმაცევტული
ტერმინოლოგია,
ადამიანის
ანატომია,
ფიზიოლოგია,
ზოგადი
პათოლოგია,
სამედიცინო
ბიოქიმია

5

32
BTCH04 ტოქსიკოლოგიური ქიმიის

საფუძვლები
ანალიზური ქიმია

5

33 FKG0204 ფარმაკოგნოზია II ფარმაკოგნოზია I 5

34
MPHCR04 სამედიცინო და

ფარმაცევტული
საქონელმცოდნეობა

არ  გააჩნია
5

35 TGEPR04
გალენური პრეპარატების
ტექნოლოგია

ფარმაცევტული
ტექნოლოგია I

6

36 PHK0204 ფარმაკოლოგია 1I ფარმაკოლოგია I 5

37 SOCPH04 სოციალური ფარმაცია

სამედიცინო და
ფარმაცევტული
საქონელმცოდნეო
ბა

5

38

OEPHB04
ფარმაცევტული ბიზნესის
ორგანიზაცია და ეკონომიკა

სამედიცინო და
ფარმაცევტული
საქონელმცოდნეო
ბა

5

39 TOXCH04 ტოქსიკოლოგიური ქიმია
ტოქსიკოლოგიურ
ი ქიმიის
საფუძვლები

5

40 MCPHI04
სამედიცინო კიბერნეტიკა და
ფარმაცევტული ინფორმატიკა

არ  გააჩნია 4

სემესტრში 30 30 30 30 30 30

წელიწადში 60 60 60

სულ 180
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თავისუფალი  კომპონენტები (მოდული/საგანი)
მოდული I: სამკურნალო საშუალებების ფარმაკოგნოსტური, ტოქსიკოლოგიური და ქიმიური
ანალიზი
ხელ-ლი: პროფ. ნანა გელოვანი

მოკლე ციკლის არანაკლებ 165 კრედიტისა

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა
ECTS

კრედიტ
ი

1 PCH0304 ფარმაცევტული ქიმია III ფარმაცევტული ქიმია II 5

2 CEMCP04
სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების ქიმია და
ექსპერტიზა

სამკურნალო, კოსმეტიკური
და პარფიუმერული
საშუალებების ტექნოლოგია,
ტოქსიკოლოგიური ქიმია,
ანალიზური ქიმია

5

3 FTHER04 ფარმაკოთერაპია ფარმაკოლოგია II 5

4 GTOXI04 ზოგადი ტოქსიკოლოგია ფარმაკოლოგია II 5

5 CEBAS04
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების
ქიმია და ექსპერტიზა

ტოქსიკოლოგიური ქიმია,
ფარმაცევტული ქიმია II,
ანალიზური ქიმია

5

6 HERBM04
ფიტოთერაპია (მცენარეული,
არაორგანული და ორგანული
ნედლეული)

ფარმაკოგნოზია II,
ფარმაკოლოგია II

5

სულ კრედიტი 30

მოდული II: სამკურნალო საშუალებათა ტექნოლოგია და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია. ხელ-
ლი ასოც. პროფ. ი. ცომაია

მოკლე ციკლის არანაკლებ 165 კრედიტისა

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა
ECTS

კრედიტი

1 TGMCS04
სამკურნალო საშუალებათა ბრუნვა და
სახელმწიფო რეგისტრაცია,
სერთიფიცირება, გაყიდვა, რეკლამა

ფარმაცევტული ბიზნესის
ორგანიზაცია და
ეკონომიკა, სოციალური
ფარმაცია

5

2 PHT0204 ფარმაცევტული ტექნოლოგია II
ფარმაცევტული
ტექნოლოგია I

6

3 PMMIC04 კერძო სამედიცინო მიკრობიოლოგია
ზოგადი სამედიცინო
მიკრობიოლოგია

5

4 HHRTE 04
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური
საშუალებების ტექნოლოგია

ფარმაკოგნოზია II,
ფარმაკოლოგია II
ფარმაცევტული
ტექნოლოგია I

5

5 PDPHM 04
ფარმაცევტული წარმოების პროცესები და
აპარატები

ფარმაცევტული
ტექნოლოგია I

4

6

PCAMP04

სამკურნალო საშუალებების
ფარმაცევტული და კლინიკური ასპექტები

ფარმაკოლოგია II,
ფარმაკოკინეტიკის
საფუძვლები,
ფარმაცევტული ბიზნესის
ორგანიზაცია და
ეკონომიკა, სოციალური

5
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ფარმაცია

სულ კრედიტი 30

თავისუფალი  კომპონენტები (მოდული/საგანი)

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა
ECTS

კრედიტი

1 MATHI08 მათემატიკა არ  გააჩნია 5

2 PHY0108 ფიზიკა I არ  გააჩნია 4

3 PHY0208 ფიზიკა II არ  გააჩნია 4

4 ITEQ108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები I არ  გააჩნია 3

5 TDRAW05 ტექნიკური ხაზვა არ  გააჩნია 3

6 ICH0104 არაორგანული ქიმია II არ  გააჩნია 5

7

MANCO07-LS
GEHIS07
SOC0007-LS
BOP0007-LS
GEPSY07-LS

არჩევითი მოდული I:
7.1. ფილოსოფიის შესავალი
7.2. საქართველოს ისტორია I
7.3. სოციოლოგია I
7.4. პოლიტიკის საფუძვლები
7.5. ფსიქოლოგია I

არ  გააჩნია

3

8 ORGCH04 ორგანული ქიმია 2 არ  გააჩნია 4

9 MEDBI04 სამედიცინო ბიოლოგია არ  გააჩნია 3

10 ORPBP04
ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია
პრაქტიკით

არ  გააჩნია
6

12 CLTOX04 კლინიკური ტოქსიკოლოგია არ  გააჩნია 3

სულ კრედიტი 43

სწავლის შედეგების რუკა

№
საგნის კოდი საგანი

ზოგადი და დარგობრივი  კომპეტენტურობები

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა

ცო
დ

ნი
ს

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
იგ

ამ
ო

ყე
ნე

ბი
ს

უ
ნა

რ
ი

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 უ
ნა

რ
ი

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
MATH108 უმაღლესი მათემატიკის

საფუძვლები
X X X X

2 CHE0104 ზოგადი ქიმია X X X X
3 HUMAN 04 ადამიანის ანატომია X X X

4
BMAPP 04 ბოტანიკა, მცენარეთა

მორფოლოგია, ანატომია და
ფიზიოლოგია

X X X

5 უცხოური ენა 1
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5-1 FLN0307-P უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1 X X X X
5-2 FLN1307-P უცხოური ენა (ინგლისური) – B1.2 X X X X
5-3 FLN1107-P უცხოური ენა (გერმანული) - 1 T X X X X
5-4 FLN1107-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T X X X X
5–5 FLN1107-P უცხოური ენა (რუსული) - 1 T X X X X

6 უცხოური ენა 2
6–1 FLN0407-P უცხოური ენა (ინგლისური) –B2.1 X X X X
6–2 FLN1407-P უცხოური ენა (ინგლისური) – B2.2 X X X X
6–3 FLN1207-P უცხოური  ენა (გერმანული) – 2T X X X X
6-4 FLN1207-P უცხოური  ენა (ფრანგული) – 2T X X X X
6–5 FLN1207-P უცხოური ენა (რუსული) – 2T X X X X

7
LLPHT04 ლათინური ენა და

ფარმაცევტული ტერმინოლოგია
X X X X

8 ENPRO04 გარემოს დაცვა X X

9
MPHBP 04 სამედიცინო ფიზიკა და

ბიოფიზიკა
X X X X

10 INCHE04 არაორგანული ქიმია X X X X
11 ORGCH04 ორგანული ქიმია X X X X
12 HUPHY04 ადამიანის ფიზიოლოგია X X X

13
HYGBP 04 ჰიგიენის საფუძვლები

ფარმაციაში
X X X

14
ACI0104 ანალიზური ქიმია და

ანალიზის ინსტრუმენტული
მეთოდები I

X X X X

15
GMMIC04 ზოგადი სამედიცინო

მიკრობიოლოგია
X X X X

16 GPATH 04 ზოგადი პათოლოგია X X X

17
ACI0204 ანალიზური ქიმია და

ანალიზის ინსტრუმენტული
მეთოდები II

X X X X

18
PHCCH 04 ფიზიკური და კოლოიდური

ქიმია
X X X X

19
BBMPS04 ბიოეთიკა, სამედიცინო

ფსიქოლოგიის საფუძვლები
X X X

20
LIFPP04 შესავალი ლექციები და

გაცნობითი პრაქტიკა
ფარმაციაში

X X X

21
FIMED04 პირველადი სამედიცინო

დახმარება
X X X

22 CHCOC04 კომპლექსნაერთების  ქიმია X X X X
23 FKG0104 ფარმაკოგნოზიაI X X X
24 PHT0104 ფარმაცევტული ტექნოლოგია I X X X
25 PCH0104 ფარმაცევტული ქიმია I X X X
26 PCKIB04 ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები X X X
27 GCHTL04 ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია X X X
28 MBICH04 სამედიცინო ბიოქიმია X X X
29 PCH0204 ფარმაცევტული ქიმია II X X X

30
TMCPM04 სამკურნალო, კოსმეტიკური და

პარფიუმერული საშუალებების
ტექნოლოგია

X X X

31 PHK0104 ფარმაკოლოგია I X X X

32
BTCH04 ტოქსიკოლოგიური ქიმიის

საფუძვლები
X X X
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33 FKG0204 ფარმაკოგნოზია II X X X

34
MPHCR04 სამედიცინო და ფარმაცევტული

საქონელმცოდნეობა
X X X

35
TGEPR04 გალენური პრეპარატების

ტექნოლოგია
X X X

36 PHK0204 ფარმაკოლოგია II X X X
37 BSCPH04 სოციალური ფარმაცია X X X

38
OEPHB04 ფარმაცევტული ბიზნესის

ორგანიზაცია და ეკონომიკა
X X X X

39 TOXCH04 ტოქსიკოლოგიური ქიმია

40 MCPHI04
სამედიცინო კიბერნეტიკა და
ფარმაცევტული ინფორმატიკა

X X X

41 PCH0304 ფარმაცევტული ქიმია III X X X

42
CEMCP04 სამკურნალო, კოსმეტიკური და

პარფიუმერული საშუალებების
ქიმია და ექსპერტიზა

X X X

43 FTHER04 ფარმაკოთერაპია X X X
44 GTOXI04 ზოგადი ტოქსიკოლოგია X X X

45
CEBAS04 ბიოლოგიურად აქტიური

ნაერთების ქიმია და
ექსპერტიზა

X X X

46
HERBM04 ფიტოთერაპია (მცენარეული,

არაორგანული და ორგანული
ნედლეული)

X X X

47

TGMCS04 სამკურნალო საშუალებათა
ბრუნვა და სახელმწიფო
რეგისტრაცია, სერთიფიცირება,
გაყიდვა, რეკლამა

X X X X

48 PHT0204 ფარმაცევტული ტექნოლოგია II X X X

49
PMMIC04 კერძო სამედიცინო

მიკრობიოლოგია
X X X

51
HHRTL04 ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური

საშუალებების ტექნოლოგია
X X X

52
PDPHM 04 ფარმაცევტული წარმოების

პროცესები და აპარატები
X X X

53
PCAMP04 სამკურნალო საშუალებების

ფარმაცევტული და კლინიკური
ასპექტები

X X X

54 MATHI08 მათემატიკა X X X
55 PHY0108 ფიზიკა I X X X
56 PHY0208 ფიზიკა II X X X
57 ITEQ108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები I X X X
58 TDRAW05 ტექნიკური ხაზვა X X
59 ICH0104 არაორგანული ქიმია II X X X X

არჩევითი მოდული
59.1 MANCO07-LS ფილოსოფიის შესავალი X X X X
59.2 GEHIS07 საქართველოს ისტორია I X X X
59.3 SOC0007-LS სოციოლოგია I X X X
59.4 BOP0007-LS პოლიტიკის საფუძვლები X X X X
59.5 GEPSY07-LS ფსიქოლოგიის შესავალი X X X X
60 ORGCH04 ორგანული ქიმია 2 X X X X
61 MEDBI04 სამედიცინო ბიოლოგია X X X
62 ORPBP04 ფარმაცევტული საქმის X X X
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ორგანიზაცია პრაქტიკით

63
EQPHF04 ფარმაცევტული ქარხნების

მოწყობილობა
X X X

64 CLTOX04 კლინიკური ტოქსიკოლოგია X X X
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პროგრამის სასწავლო გეგმა

№ საგნის კოდი

საათები

საგანი

EC
TS

კრ
ედ

იტ
ი\

სა
ათ

ი

ლ
ექ

ცი
ა

სე
მი

ნა
რ

ი 
(ჯ

გუ
ფ

ში
მუ

შა
ო

ბა
)

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
იუ

ლ
ი

პრ
აქ

ტ
იკ

ა

სა
კუ

რ
სო

სა
მუ

შა
ო

/პ
რ

ო
ექ

ტ
ი

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
მუ

შა
ო

ბა

1.
MATH108 უმაღლესი მათემატიკის

საფუძვლები
5/135 2/30 2/30 75

2. CHE0104 ზოგადი ქიმია 4/108 1/15 2/30 63

3. HUMAN04 ადამიანის ანატომია 4/108 1/15 2/30 63

4.
BMAPP04 ბოტანიკა, მცენარეთა

მორფოლოგია, ანატომია და
ფიზიოლოგია

5/135 1/15 2/30 -/15 75

5. უცხოური ენა 1

5.1. FLN0307-P უცხოური ენა (ინგლისური)-B1.1 3/81 2/30 51

5.2. FLN1307-P
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B1.2

3/81 2/30 51

5.3. FLN1107-P
უცხოური ენა (გერმანული) - 1
T

3/81 2/30 51

5.4. FLN1107-P უცხოური ენა (ფრანგული) – 1T 3/81 2/30 51

5.5. FLN1107-P უცხოური ენა (რუსული) - 1 T 3/81 2/30 51

6. 6. უცხოური ენა 2

6.1. FLN0407-P
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B2.1

3/81 2/30 51

6.2. FLN1407-P
უცხოური ენა (ინგლისური) –
B2.2

3/81 2/30 51

6.3. FLN1207-P უცხოური  ენა (გერმანული) – 2T 3/81 2/30 51

6.4. FLN1207-P უცხოური  ენა (ფრანგული) – 2T 3/81 2/30 51

6.5. FLN1207-P უცხოური ენა (რუსული) – 2T 3/81 2/30 51

7.
LLPHT04 ლათინური ენა და

ფარმაცევტული
ტერმინოლოგია

3/81 1/15 1/15 51

8. ENPRO04 გარემოს დაცვა 3/81 1/15 1/15 51

9.
MPHBP 04 სამედიცინო ფიზიკა და

ბიოფიზიკა
3/81

1/15 1/15
51

10. INCHE04 არაორგანული ქიმია 6/162 1/5 2/30 2/30 87

11. ORGCH04 ორგანული ქიმია 6/162 2/30 3/45 87

12. HUPHY04 ადამიანის ფიზიოლოგია 5/135 2/30 2/30 75

13.
HYGBP 04 ჰიგიენის საფუძვლები

ფარმაციაში
4/108 1/15 2/30 63

14.
ACI0104 ანალიზური ქიმია და

ანალიზის ინსტრუმენტული
მეთოდები I

6/162 1/5 1/15 3/45 87

15. GMMIC04 ზოგადი სამედიცინო 5/135 2/30 2/30 75
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მიკრობიოლოგია

16. GPATH 04 ზოგადი პათოლოგია 3/81 1/15 1/15 51

17.
ACI0204 ანალიზური ქიმია და

ანალიზის ინსტრუმენტული
მეთოდები II

4/108 1/15 2/30 63

18.
PHCCH 04 ფიზიკური და კოლოიდური

ქიმია
6/162 2/30 3/45 87

19.
BBMPS04 ბიოეთიკა, სამედიცინო

ფსიქოლოგიის საფუძვლები
3/81

1/15 1/15
51

20.
LIFPP04 შესავალი ლექციები და

გაცნობითი პრაქტიკა
ფარმაციაში

3/81
1/15

-/15 51

21.
FIMED04 პირველადი სამედიცინო

დახმარება
3/81

1/15
1/15 51

22. CHCOC04 კომპლექსნაერთების  ქიმია 3/81 1/15 1/15 51

23. FKG0104 ფარმაკოგნოზია I 5/135 1/15 2/30 -/15 75

24. PHT0104 ფარმაცევტული ტექნოლოგია I 5/135 2/30 2/30 75

25. PCH0104 ფარმაცევტული ქიმია I 5/135 2/30 2/30 75

26.
PCKIB04 ფარმაკოკინეტიკის

საფუძვლები
5/135

2/30 2/30
75

27. GCHTL04 ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია 5/135 2/30 2/30 75

28. MBICH04 სამედიცინო ბიოქიმია 5/135 1/15 2/30 -/15 75

29. PCH0204 ფარმაცევტული ქიმია II 5/135 1/15 2/30 -/15 75

30.
TMCPM04 სამკურნალო, კოსმეტიკური და

პარფიუმერული საშუალებების
ტექნოლოგია

5/135 1/15 2/30 -/15 75

31. PHK0104 ფარმაკოლოგია I 5/135 1/15 2/30 -/15 75

32.
BTCH04 ტოქსიკოლოგიური ქიმიის

საფუძვლები
5/135 2/30 2/30 75

33. FKG0204 ფარმაკოგნოზია II 5/135 1/15 2/30 -/15 75

34.
MPHCR04 სამედიცინო და

ფარმაცევტული
საქონელმცოდნეობა

5/135 1/15 2/30 -/15 75

35.
TGEPR04 გალენური პრეპარატების

ტექნოლოგია
6/162

2/30 2/30 -/15
87

36. PHK0204 ფარმაკოლოგია II 5/135 1/15 2/30 -/15 75

37. SOCPH04 სოციალური ფარმაცია 5/135 2/30 2/30 75

38.
OEPHB04 ფარმაცევტული ბიზნესის

ორგანიზაცია და ეკონომიკა
5/135 2/30 2/30 75
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39. TOXCH04 ტოქსიკოლოგიური ქიმია 5/135 1/15 2/30 -/15 75

40. MCPHI04
სამედიცინო კიბერნეტიკა და
ფარმაცევტული ინფორმატიკა

4/108
1/15

2/30 63

41. PCH0304 ფარმაცევტული ქიმია III 5/135 1/15 2/30 -/15 75

42.
CEMCP04 სამკურნალო, კოსმეტიკური და

პარფიუმერული საშუალებების
ქიმია და ექსპერტიზა

5/135 1/15 2/30 -/15 75

43 FTHER04 ფარმაკოთერაპია 5/135 1/15 2/30 -/15 75

44 GTOXI04 ზოგადი ტოქსიკოლოგია 5/135 1/15 2/30 -/15 75

45
CHEBAS 04 ბიოლოგიურად აქტიური

ნაერთების ქიმია და
ექსპერტიზა

5/135 2/30 2/30 75

46
HERBM04 ფიტოთერაპია (მცენარეული,

არაორგანული და ორგანული
ნედლეული)

5/135 1/15 2/30 -/15 75

47

TGMCS04 სამკურნალო საშუალებათა
ბრუნვა და სახელმწიფო
რეგისტრაცია, სერთიფიცირება,
გაყიდვა, რეკლამა

5/135 1/15 2/30 -/15 75

48 PHT0204 ფარმაცევტული ტექნოლოგია II 6/162
2/30 2/30 -/15

87

49
PMMIC04 კერძო სამედიცინო

მიკრობიოლოგია
5/135

2/30 2/30
75

50
HHRTE 04

ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური
საშუალებების ტექნოლოგია

5/135
2/30

2/30 75

50
PDPHM 04 ფარმაცევტული წარმოების

პროცესები და აპარატები
4/108 1/15 2/30 63

51
PCAMP04 სამკურნალო საშუალებების

ფარმაცევტული და კლინიკური
ასპექტები

5/135
1/15

2/30 -/15 75

52 MATHI08 მათემატიკა 5/135 2/30 2/30 75

53 PHY0108 ფიზიკა I 4/108 2/30 1/15 63

54 PHY0208 ფიზიკა II 4/108 2/30 1/15 63

55
ITEQ108 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

I
3/81

1/15
1/15 51

56 TDRAW05 ტექნიკური ხაზვა 3/81 1/15 1/15 51

57 ICH0104 არაორგანული ქიმია II 5/135 2/30 2/30 75

58
MANCO07-LS

არჩევითი მოდული I:
7.1. ფილოსოფიის შესავალი

3/81 1/15 51
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GEHIS07
SOC0007-LS
BOP0007-LS
GEPSY07-LS

7.2. საქართველოს ისტორია I
7.3. სოციოლოგია I
7.4. პოლიტიკის საფუძვლები
7.5. ფსიქოლოგია I

1/15

59 ORGCH04 ორგანული ქიმია 2 4/108 1/15 2/30 63

60
MEDBI04

სამედიცინო ბიოლოგია 3/81
1/15

1/15 51

61
ORPBP04 ფარმაცევტული საქმის

ორგანიზაცია პრაქტიკით
6/162

1/15
2/30 -/30 87

62
CLTOX04

კლინიკური ტოქსიკოლოგია 3/81
1/15

1/15 51

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები თამარ ცინცაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მამუკა მაისურაძე
სამსახურის უფროსი

ფაკულტეტის დეკანი ნუგზარ წერეთელი

მიღებულია
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
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04 ივლისი 2012 წ.
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სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ძიძიგური


