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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 

პროგრამაზე ჩაირიცხება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. 

აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ფლობდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს სადოქტორო პროგრამის 

მომიჯნავე სფეროში, კერძოდ ელექტრული ინჟინერია, ქიმიური ინჟინერია, სამედიცინო 

ფიზიკა, ფიზიკა, კომპიუტერული ინჟინერია, კომპიუტერული მეცნიერებები ან მონათესავე 

სპეციალობები. 

 ინგლისური ენის ცოდნა - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა სტუ-ს ტესტირების ცენტრში ან 

წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი. 

ინგლისური ენის ცოდნა აპლიკანტს მოეთხოვება B2 დონეზე. აპლიკანტებს, რომლებსაც 

განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ ან გავლილი აქვთ ინგლისურენოვანი პროგრამები 

გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატების წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ. 

 მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო კონფერენციებში 

წარმატებული მონაწილეობა. 

 გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

 დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო ტესტის ნიმუშები 

უცხო ენაში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე  https://gtu.ge/News/15285/ 

 პროგრამაში მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია  წელიწადში ორჯერ, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის  სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურების და  უნივერსიტეტის მიერ  დადგენილი  წესების დაცვით. 

 პროგრამაში ჩარიცხვა ან გადმოყვანა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან ხორციელდება  საქართველოს  კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად. 
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პროგრამის აღწერა 

 

პროგრამა შედგენილია ევროპული კრედიტების (ECTS) ტრანსფერის  სისტემით. საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ასევე 
დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება საგნების მიხედვით წარმოდგენილია სასწავლო 

გეგმაში. პროგრამის ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 წელი (6 სემესტრი). 

პროგრამის სტრუქტურა. პროგრამა შედგება სასწავლო კპმპონენტის (სავალდებული და  არჩევითი სასწავლო 

კურსები) და კვლევითი კომპონენტისგან 

სასწავლო გეგმის მიხედვით I და II სემესტრი მოიცავს 50 კრედიტს (I სემესტრში გათვალისწინებულია 30 

კრედიტი ხოლო II სემესტრში  -20 კრედიტი)  და შედგება: 

ა) სპეციალობის სავალდებულო  კურსებისაგან - 30  ECTS (I სემესტრი - 20 კრედიტი, II სემესტრი - 10 კრედიტი)  

ბ) სპეციალობის სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსებისაგან -  5 ECTS (II სემესტრი - 5 კრედიტი).                   

     

 

სასწავლო წლის განრიგი 

 

სასწავლო წელი შედგება ორი – საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებისაგან. სასწავლო განრიგი, 

შუასემესტრული და დასკვნითი / დამატებითი გამოცდების ვადები ყოველი სემესტრის დასაწყისში, 

„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ საფუძველზე, 

განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით. 

 

კვლევითი კომპონენტი 

 

კვლევითი კომპონენტის შეფასება ხდება ერთჯერადად და მისი შეფასების დეტალური ინფორმაცია 

მოცემულია დოკუმენტში „დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები და მათი შეფასების წესი“, ხელმისაწვდომია საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე: 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია 

მოცემულია საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ვებ-გვერდი 

        

http://biomedeng.gtu.ge/programebi.html 

https://bmegtu.wordpress.com 
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პროგრამის მიზანი 

 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და პროფესიული) 

 

 

     
 

ბაზარზე ორიენტირებულ კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტების და მკვლევარების 

მომზადება. პროგრამის კურსდამთავრებულები ბიოლოგიის და მედიცინის სფეროში ახალი 

ტექნოლოგიების კვლევის და განვითარების მიმართულებით შეძლებენ ბიოტექნიკური სისტემების, 

სარეაბილიტაციო ინჟინერიის, სამედიცინო ინსტრუმენტაციის სისტემების, ელექტრონული ჯანდაცვის 

სისტემების (ე.წ. HIT) ტექნოლოგიების დამუშავებას. პროგრამის მიზანია მაღალი პროფესიული და 

აკადემიური სტანდარტების მქონე ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგის სპეციალისტის მომზადება, 

რომელსაც შეეძლება მულტიდისციპლინარულ, ინტერნაციონალურ გარემოსთან სრულად ადაპტირება და 

ინტეგრაცია, სამეცნიერო -კვლევითი პროცესების განხორციელებისთვის. 

 განსაზღვრავს ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სფეროში ახალი მიდგომებს, რომელიც დამყარებულია ამ 

სფეროში ცოდნის ინოვაციური მეთოდების და ტექნოლოგიების ბაზაზე 

 ახორციელებს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის მეთოდების შემუშავებას  და მოდელირებას, ზუსტი 

და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიების უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით 

 დამოუკიდებლად წყვეტს ბიოტექნიკურისამედიცინო სისტემებისთვის ახალი აპარატურული და 

 პროგრამული უზრუნველყოფის ამოცანებს კვლევების რელევანტური მეთოდოლოგიის და    

      მეთოდიკის შერჩევას 

 აცნობიერებს ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგში გადაწყვეტილებების მიღებისას პროფესიულ და 

ეთიკურ პასუხისმგებლობას, საზოგადოებისთვის მაღალი სტანდარტის სამედიცინო დაცვის 

უზრუნველყოფას. 

 გეგმავს და ახორციელებს ზედამხედველობას გამოყენებით და ფუნდამენტალურ კვლევებზე 

სამედიცინო სისტემების, ჯანდაცვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, სამედიცინო აპარატურის 

დამუშავების ახალი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდების განვითარებაზე, რომლებიც ახალი 

ცოდნის შექმნაზეა  ორიენტირებული. 

 იღებს გადაწყვეტილებებს ახალი ინოვაციური იდეების და კვლევის შედეგების მიზნობრივი და 

ყოველმხრივი ანალიზის, სინთეზის და შეფასების საფუძველზე. ახალი ბიო-ტექნიკური სამედიცინო 

აპარატურის კრიტერიუმების ფორმირების და კვლევის ამოცანების გადასაჭრელად აყალიბებს 

საკუთარ არგუმენტირებული აზრს 

 ანვითარებს   სამეცნიერო და მეცნიერულ-პედაგოგიური საქმიანობის მიმართულებით სწავლების 

ახალი მეთოდოლოგიებს და ამუშავებს მათი ხელშემწყობ ლაბორატორიულ და პრაქტიკული 

სამუშაოებს; 

 აყალიბებს მეცნიერულად ღრმად დასაბუთებული დასკვნებს, ფასეულ რეკომენდაციებს,  და  

სთავაზობს ჰიპოთეზებს არსებული პრობლემის გადაჭრისათვის ახლებური გზების ძიებისთვის. 

 აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით გეგმავს და ახორცილებს კვლევას; 

შეიმუშავებს ახალ კვლევით და ანალიტიკურ მეთოდებს, რომელბიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა 

ორიენტირებული (საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის 

დონეზე), მონაწილეობს უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ კვლევით პროექტებში.    

 ახორციელებს თავისუფალ თეორიული დისკუსიას მულტიდისციპლინარულ სფეროში მომუშავე 

სპეციალისტებთან საერთაშორისო მასშტაბით.  აღწევს საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის 

საერთაშორისო ასპარეზზე გატანას და აღიარებას 

 განსაზღვრავს სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების საფუძველზე, სწავლის 

მიმართულებას და გეგმავს სწავლის პროცესს დამოუკიდებლად და შემოქმედებითა წარმართავს; 

იღრმავებს პროფესიულ ცოდნას დამოუკიდებლად სპეციალური ლიტერატურისა და ელექტრონული 

რესურსების გამოყენებით. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია   სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)  პრაქტიკული  პრაქტიკა    დამოუკიდებელი მუშაობა  

კონსულტაცია    კვლევითი კომპონენტი   დისერტაციის დაცვა 

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლება-სწავლის მეთოდების ქვემოთ ჩამოთვლილი აქტივობები, რომლებიც ასახულია შესაბამისი 

სასწავლო კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში): დისკუსია / დებატები, ჯგუფური მუშაობა, 

შემთხვევების შესწავლა, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების, ინდუქციური, დედუქციური, 

ანალიზის, სინთეზის, ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი, წერითი მუშაობის, ახსნა-განმარტებითი, 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია. სწავლება-სწავლის 

მეთოდების შესაბამისი აქტივობები მოცემულია საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე: 

https://gtu.ge/quality/Files/Pdf/metodebi%20da%20aqtivobebi%20(1).pdf    

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 

სასწავლო კომპონენტის შეფასება 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის დადებით 

შეფასებად ითვლება:  

● (A) – ფრიადი – შეფასების 91 % და მეტი 

● (B) – ძალიან კარგი – შეფასების 81 – 90 % 

● (C) – კარგი – შეფასების 71 – 80 % 

● (D) – დამაკმაყოფილებელი – შეფასების 61 – 70 % 

● (E) – საკმარისი – შეფასების 51 – 60 % 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის უარყოფით შეფასებად ითვლება: 

● (FX) – ვერ ჩააბარა – შეფასების 41 – 50 %, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

FX-ის მიღების შემთხვევაში ინიშნება დამატებით გამოცდა შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებულ ქულას. 

● (F) – ჩაიჭრა – შეფასების 40 % და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო 

არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის შეფასების სისტემის შესახებ 

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: 

https://gtu.ge/Learning/pdf/danarTi_3_Sefasebis_wesi.pdf 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასება ხდება 

ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით. სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა 

მოცემულია საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

https://gtu.ge/Learning/pdf/danarTi_3_Sefasebis_wesi.pdf 
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დასაქმების სფერო 
 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი 
     პროგრამა უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსით. სასწავლო  

     კურსების პროგრამების (სილაბუსების) ავტორები არიან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის            

     ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორები. პროგრამა უზრუნველყოფილია  

     შესაბამისი   მატერიალური რესურსით: სასწავლო ინვენტარით, ბიბლიოთეკით, კომპიუტერული  

     კლასებით და ლაბორატორიული ბაზით. 

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის ადამიანური და მატერიალური რესურსების შესახებ იხილეთ 

თანდართულ დოკუმენტებში. სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების მიღწევის შესაძლებლობა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ტექნიკით და ინვენტარით 

აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიებით, ლაბორატორიებით, ბიბლიოთეკით და ბიბლიოთეკის წიგნადი და 

ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდით, კომპიუტერული კლასით, კომპიუტერული 

პროგრამებით, უწყვეტი ინტერნეტით. საერთაშორისო ISO სტანდარტით აკრედიტებული “სამედიცინო 

ტექნიკის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიით -სამედიცინო ტექნიკის ინსპექტირების ორგანო“. 

პროგრამის მომზადებაში მონაწილეობდნენ „საქართველოს ბიოსამედიცინო და კლინიკურ ინჟინერთა 

ასოციაციასთან“ დაფუძნებული „ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამუშავების და განვითარების მხარდამჭერი (სამეთვალყურეო) კომიტეტი“-ის წარმომადგენლები, ვესტ- 

პომერანიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი (პოლონეთი). საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ვესტ-პომერანიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტს (WZUT) შორის 

ხელმოწერილი ხელშეკრულების საფუძველზე, პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს ექნებათ საშუალება 

სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის ნაწილი განახორციელონ შჩეცინის ვესტ-პომერანიის 

უნივერსიტეტი ბაზაზე. ანალოგური ხელშეკრულების საფუძველზე, სადოქტორო პროგრამის 

ინტერნაციონალიზაციის მიზნით, გათვალისწინებულია პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებისთვის 

სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის განხორცილება პატრასის უნივერსიტეტში (საბერძნეთი). 

ასევე არსებობს კარგი პრაქტიკა სტუ-ს ბიოსამედიცინო ინჟინერიის და სამედიცინო ფიზიკის 

მიმართულებით სადოქტორო სამუშაოების შესრულება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის იულიხის 

კვლევითი ცენტრის - Forschungszentrum Jülich (JÜLICH) ბირთვული ფიზიკის, ნეირომედიცინისა და 

მედიცინის და ელექტროინჟინერიის ინსტიტუტებში. 

სადოქტორო პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური რესურსით (CV 

პროგრამას თან ერთვის): 

 
   შეთანხმება დოქტორანტის ერთობლივი ხელმძღვანელობის შესახებ (Cotutelle agreement) შესაძლოა   

   შეიცავდეს სპეციფიკურ რეგულაციებს, რომლებიც მასშივე იქნება მითითებული და დეტალურად  

   განხილული. 

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმება შესაძლებელია, 

როგორც საქართველოს შრომით ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე: ჰოსპიტალურ სექტორში, 

კლინიკური ინჟინრის და ჯანდაცის ინფორმატიკოსის პოზიციებზე, კვალიფიციური სამედიცინო ტექნიკის 

და ტექნოლოგიების ექსპერტად, სამთავრობო ან არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სამედიცინო ტექნიკის 

და ტექნოლოგიების მწარმოებელ უცხოურ ფირმებსა და მათ წარმომადგენლობებში, სადაზღვევო 

კომპანიებში ჯანდაცვის საინფორმაციო -საკომუნიკაციო სისტემების დამამუსავებელ და სერვისულ 

კომპანიებში. 

აღნიშნული დარგის დოქტორებს ექნებათ მაღალი კომპეტენცია, რათა დაიკავონ აკადემიური პერსონალის 

თანამდებობები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და წარმართონ სწავლება ბიოსამედიცინო 

ინჟინერიის, სამედიცინო ინფორმატიკის, ხელსაწყოთმშნებლობის, კომპიუტერული ინჟინერიის 

სამედიცინო ფიზიკის მეცნიერების პროგრამებში უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე. 

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დოქტორები მოემსახურებიან საზოგადოებას სამედიცინო სფეროში მოწინავე 

საინჟინრო და ჯანდაცვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის, 

ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვის და მაღალი ხარისხის სამედიცინო 

მომსახურების უზრუნველყოფაში. 
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თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 11 

 პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა 

 

 

№ 

* 

 
სასწავლო 

კომპონენტი 

 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი III წელი 

სემესტრი 

I II III IV V VI 

1 სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა 

არ აქვს 4      

2 კვლევის მეთოდები 

ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში 

არ აქვს 5      

3 სწავლების მეთოდები და 

განათლების მენეჯმენტი 

არ აქვს 6      

4 პროფესორის ასისტენტობა 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერიაში 

კვლევის 

მეთოდები 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერიაში 

   5     

 სავალდებულო სპეცკურსები        

5 ბიოსამედიცინო სენსორები და 

გამზომი გარდამქმნელები 

არ აქვს 5      

6 რადიაციული უსაფრთხოება და 

დოზიმეტრია 

არ აქვს 5      

 7 ფიზიოლოგია და 

ელექტროფიზიოლოგია 

ინჟინრებისთვის 

 

არ აქვს 5        

8 მართვის სისტემები მედიცინაში 

 

არ აქვს     5     

 არჩევითი სპეცკურსები        

 
  9.1 

სამედიცინო გამოსახულებების 

ანალიზი 

ბიოსამედიცინო 

სენსორები და 

გამზომი 

გარდამქმნელები 

  

 

 

 

5 

    

 

  9.2 
ხელოვნური ორგანოები და 

ბიოტექნიკური სისტემები 

ბიოსამედიცინო 

სენსორები და 

გამზომი 

გარდამქმნელები 

     

  10 კლინიკური ინჟინერია ბიოსამედიცინო 

სენსორები და 

გამზომი 

გარდამქმნელები

, რადიაციული 

უსაფრთხოება 

და დოზიმეტრია 

 5     

   სასწავლო კომპონენტი   50 - 

    კვლევითი კომპონენტი            

 

 

- 
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

საგნის კოდი 

 

 

 

 

 

სასწავლო კომპონენტი 

 E
ST

S 
კრ

ედ
ი

ტ
ი

/ს
აა

თ
ი

 

 საათი 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 (

ჯ
გ

უ
ფ

შ
ი

 

მუ
შა

ო
ბ

ა)
 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

შუ
ას

ემ
ეს

ტ
რ

უ
ლ

ი
 გ

ამ
ო

ც
დ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
შ

აო
ბ

ა 

1 LEH16508E1-LS სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა 

4/100 15 15    1 2 67 

2 EET06108E1-LS კვლევის მეთოდები 

ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში 

5/125 15 30    1 2 87 

3 EDU11012E1-LP სწავლების მეთოდები და 

განათლების მენეჯმენტი 

6/150 15  45   1 2 77 

4 EDU13508E1-LS პროფესორის ასისტენტობა 

ბიოსამედიცინო 

ინჟინერიაში 

5/125        63 

5 EET06208E1-LP ბიოსამედიცინო სენსორები და 

გამზომი გარდამქმნელები 

5/125 15  30   1 2 77 

6 PHS68208E1-LP რადიაციული უსაფრთხოება და 

დოზიმეტრია 

5/125 15  30   1 2 77 

 

7 
EET06208E1-LP 

 

მართვის სისტემები 

მედიცინაში 

5/125 15   30  1 2 77 

8  

BRS16608E1-LB 

ფიზიოლოგია და 

ელექტროფიზიოლოგია 

ინჟინრებისთვის 

 

5/125 

 

15 

   

30 

 
 

1 

 

2 

 

77 

9 EET06408E1-LP სამედიცინო გამოსახულებების 

ანალიზი 

5/125 15  30   1 2 77 

10 EET32008E2-LS ხელოვნური ორგანოები და 

ბიოტექნიკური სისტემები 

5/125 15 30    1 2  

11 EET32108E2-LR კლინიკური ინჟინერია 10/250 30    200 1 2 27 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები                   ირინე გოცირიძე 

 

 

ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  ხელმძღვანელი 

                                                                                                                                                 ქეთევან კოტეტიშვილი 

     

 

ინფორმატიკის და მართვის სისტემების  

 ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                             თამარ ლომინაძე 
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