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სტუდენტთა კონტიგენტის განსაზღვრის 

 მეთოდოლოგია 

 

თავი   I  ზოგადი დებულება 

1.1 შპს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტიგენტის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია (შემდგომში - „მეთოდოლოგია“) ეფუძნება, უმაღლესი 

განათლების შესახებ საქართველოს კანონს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მ,ინისტრის 2010 წლის 01 ოქტომბრის #99/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ 

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებას“ და უნივერსიტეტის 

შიდა სამართლებლივ აქტებს 

1.2 წინამდებარე მეთოდოლოგიის მეშვეობით, სტუდენტებისათვის ხარისხიანი 

განათლების უზრუნველყოფის მიზნით უნივერსიტეტი განსაზღვრავს სტუდენტთა 

კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმებს, რომელიც ითვალისწინებს უნივერსიტეტის 

ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ ყველა ასპექტს: 

ა) უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსს/პრაქტიკის 

განხორციელებისთვისსაჭირო რესურსი; 

ბ) ადამიანურ რესურსს (აკადემიურ, მოწვეულ, ადმინისტრაციულ, დამხმარე 

პერსონალს და პროგრამის განხორცილებისათვის საჭირო სხვა პირებს); 

გ) შრომის ბაზრის მოთხოვნებს; 

დ) საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას; 

ე) საგანმანათლებლო პროგრამის აქტუალობას. 

1.3 უნივერსიტეტის სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის დროს ხდება 

აღნიშნული ასპექტების შესაბამისობის დადგენა სამიზნე ნიშნულებთან; 

1.4 უნივერსიტეტში ზღვრული რაოდენობის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

დიპლომირებული მედიკოსის ორ პროგრამაზე, სადოქტორო პროგრამაზე 

(განხორცილების შემთხვევაში) ჩასარიცხ ან/და ჩარიცხულ პირთა რაოდენობის 

განსაზღვრა. 

 

თავი II  მეთოდოლოგიის შემუშავების წესი  

 

2.1 მეთოდოლოგია შემუშავებულია უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულების ჩართულობით, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ  შიდა სამართლებლივი 

აქტებითა და  სტრატეგიული განვითარების გეგმით. 



2.2  კონკრეტული საგანმანათლებლოს პროგრამებისთვის მათი სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, სტუდენტთა კონტიგენტი განისაზღვრება ფაკულტეტის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით და მმართველ ჯგუფთან შეთანხმებით,  მტკიცდება რექტორის 

საბჭოზე. 

2.3 საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე სტუდენტთა ზღვრული 

რაოდენობის განსაზღვრა პროგრამების მიხედვით შეიძლება იყოს განსხვავებული 

2.4 სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის ქვოტიდან გამომდინარე ყოველწლიურად 

პროგრამაზე მისაღები სტუდენტების რაოდენობა შეიძლება იყოს განსხვავებული, 

რომელიც გამომდინარეობს ქვოტის ფარგლებში დარჩენილი რაოდენობიდან, პროგრამის 

სპეციფიკიდან ადამიანური/მატერიალური რესურსიდან და შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებიდან. 

2.5 ყოველ წლიურად მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა, მათ შორის მობილობის წესით 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა განისაზღვრება კონკრეტული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, რომელსაც განხილვის შემდგომ ამტკიცებს რექტორის საბჭო. 

 

თავი IIIსტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმები 

3.1  სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექნიზმი ითვალისწინებს: 

 სახელმწიფოს მიერ უნივერიტეტის საქმიანობისათვის ავტორიზაციის პროცესში  

დადგენილ სტუდენტთა კონტიგენტის ზღვრულ რიცხვს (ეფუძვნება ადამიანური  

რესურსის, მატერიალური, ა.შ. კომპლექსური შეფასების შედეგებს); 

 6 წლიანი სწავლების ციკლის ფარგლებში, სტუდენტთა პროგრესის შესაბამისად 

კურსებზე სტუდენტთა გადანაწილების შესაძლებლობას; 

 შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრში სწავლის დაწყების შესაძლებლობას;  

 უცხოელი სტუდენტებისთვის სავიზო საკითხებთან მიმართებაში ჩარიცხვის 

დაგვიანების პრაქტიკას და მათი სემესტრის სრულფასოვანი დასრულებისთვის 

აუცილებელი რესურსებითუზრუნველყოფის შესაძლებლობას; 

 პროგრამათა თავისებურებას: მოდულარულ ორგანიზაციას, მოდულში ჩარიცხვის 

წინაპირობებს და პროგრამის სტრუქტურის მიხედვით ცხრილად გაწერის/დაგეგმვის 

შესაძლებლობას; 

 პედაგოგიური დატვირთვისთვის დადგენილ ზღვრულ (საკონტაქტოსაათის) 

ნორმებს და პედაგოგთა დამატებითი მოწვევის აუცილებლობასა და შესაძლებლობას; 

 დიპლომირებული მედიკოსის ე-პდს სტუდენტებისთვის ამ ფორმატში სწავლების 

მიწოდების გამოცდილების მქონე ტუტორთა და შესაბამისად აღჭურვილი ოთახების 

ზღვრულ რაოდენობას; 

 პროგრამაში სემესტრის განმეორებისთვის (ასეთის საჭიროებისას) შესაძლებლობის 

არსებობას (საკუთარი კვლევების ანალიზის საფუძველზე); 

 ნაკადად და/ან ჯგუფებად  ფორმირებისთვის პედაგოგიური დოკუმენტით 

განსაზღვრულ (და/ან სასწავლო ფორმატის სპეციფიკით გათვალისწინებული  

ჯგუფის  მინიმალური-მაქსიმალური რაოდენობით განპირობებულ) სამიზნე 

ნიშნულებს; 



 სტუდენტის ხელშეწყობისთვის (გაცდენილი საათებისა და  გამოცდების აღდგენა 

კონსულტირება და  კვლევაში დახმარება)  არსებულ რესურსებს; 

 სტუდენტთა ჩარიცხვის კრიტერიუმების გასაუმჯობესებლად ჩატარებულ კვლევათა 

ფარგლებში, მათ შორის ისეთ საკითხთან მიმართებაში, როგორიცაა I -დან II 

სემესტრში სტუდენტთა გადასვლის მაჩვენებელი, არსებულ გამოცდილებას; 

 სადოქტორო სწავლებაში ჩარიცხვისთვის კვლევითი განაცხადის (დაექსპერტებული) 

არსებობას და ხელმძღვანელის სურვილს. 

სამიზნე  ნიშნულები 

3.2 უნივერსიტეტის  სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის დროს ხდება 

აღნიშნული ასპექტების შესაბამისობის დადგენა შემდეგ სამიზნე ნიშნულებთან: 

ა) სასწავლო ფართი; 

ბ) მატერიალური ბაზა-სტუდენტის განთავსება 

გ) აკადემიური და მოწვეული პესრონალის რაოდენობა 

დ) ადმინისტრაციის რაოდენობა 

ე) კომპიუტერებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების რაოდენობა 

ვ) საბაზისო და კლინიკური სწავლების ეტაპზე ჯგუფში სტუდენტთა რაოდენობა 

განსაზღვრული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესებითა და დტსუ-ში 

პედაგოგიური დატვირთვის დოკუმენტით; 

ზ) კლინიკის სწავლების ეტაპზე სტუდენტთა სამიზნე რაოდენობის უზრუნველსაყოფად 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი კორექციის ინდექსის გათვალისწინება. 

3.3 სტუდენტთა კონტიგენტის გამოთვლის ფორმულა 

3.3.1 -ჯამური ფორმულა 

ა) სასწავლო ფართი (კვ.მ); 

ბ) პროფესორების რაოდენობა X 70-ზე (სტუდენტთა რაოდენობა) 

გ) მატერიალური ბაზა-სტუდენტის განთავსება-სასწავლო მაგიდა/სკამების ჯამური ოდენობა 

დ) ადმინისტრაციის რაოდენობაX40-ზე (სტუდენტთა რაოდენობა) 

ე) კომპიუტერებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების რაოდენობა X30 სტუდენტზე 

შენიშვნა:  

ა) არსებული მონაცემებიდან აიღება უმცირესი რიცხვი. 

ბ) სტუდენტთა კონტიგენტი ორმაგდება სასწავლო პროცესის დაგეგმვის თავისებურების გათვალისწინებით  -2 

ცვლაზე. 



3.3.2 6 წლიანი სწავლების ციკლის ფარგლებში სტუდენტთა პროგრესის შესაბამისად 

სწავლების  ეტაპების თავისებურება 

ა) უნივერსიტეტის საქმიანობისთვის არსებული ფართი „აკმაყოფილებს“ და „სჭირდება“ 

უმეტესად სწავლების საბაზისო ეტაპს (დმ-ის ორივე პროგრამაზე რიცხული (I-IIIკ) 

სტუდენტთა სწავლებას, ასევე ყველა კურსისთვის წერითი და საკვალიფიკაციო გამოცდების 

ჩატარებას. 

ბ) არსებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესაძლებელი  დატვირთვის ფონდს. 

(არჩეული პერსონალისთვის მინიმალურად მოთხოვნილი აკადემიური დატვირთვას  

დამატებული მოწვეული პერსონალი ასისტენტ-პროფესორისთვის განსაზღვრული 

მინიმალური დატვირთვით) 

გ) საბაზისო და კლინიკური სწავლების ეტაპზე ჯგუფში სტუდენტთა შესაძლებელ 

რაოდენობას, განსაზღრულს პედაგოგიური დატვირთვის დოკუმენტით. 

დ) კლინიკის კურსებზე სტუდენტთა სამიზნე რაოდენობისთვის (მაგ: 200 სტუდენტი 

კურსზე) „კორექციის“ ინდექსით მიღებული სტუდენტთა რაოდენობის დამატება. 

ე) ჩარიცხვის კრიტერიუმებისა შესაძლო ცვლილებებისა ყოველწლიურად ანალიზის 

მიხედვით „კორექციის“  ინდექსის გამოთვლა 

შენიშვნა: „კორექციის ინდექსი“ ითვლება კლინიკის ეტაპზე სტუდენტთა სამიზნე რიცხვს 

დამატებული: 

 გარიცხულ/გადასული (ნებისმიერი მიზეზით)  სტუდენტთა რაოდენობა (მაგ: *ბოლო 

3 წლის კვლევებით 12 %  I სემესტრში რიცხული სტუდენტთა  რაოდენობის) 

 I დან  II სემესტრში გადასვლის მაჩვენებელი (ქართული, ინგლისური,სექტორი, მაგ: 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში 30-33% ) 

 II ს-ის ბოლოს აკად. პროგრესის შესაძლებლობა (ზ/ა 30-30% დან  15%) ბოლო სამი 

წლის მონაცემები 

 ვ) დმ-ის ეპდს სტუდენტებისთვის პდს-ტუტორთა და შესაბამისად აღჭურვილი სასწავლო 

ოთახების რაოდენობა 

ზ) სადოქტორო სწავლების პროგრამაში -კვლევითი განაცხადების არსებობა 

თავი IV დასკვნითი დებულებანი 

4.1 წინამდებარე მეთოდოლოგია ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე; 

4.2 წინამდებარე მეთოდოლოგიაში ცვლილებების განხორციელება შესაძლებელია 

საქართველოს კანონდებლობისა და უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების შესაბამისად. 

 

 


