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სტომატოლოგია
უმაღლესი განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
დიპლომირებული სტომატოლოგი
300 კრედიტი
უზრუნველყოს სამედიცინო ბაზარზე საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების
შესაბამისი ცოდნის და უნარ-ჩვევების მქონე კვალიფიციური
ექიმსტომატოლოგების მომზადება და მიწოდება, რომლებიც მზად იქნებიან ჯანდაცვის
ორგანიზაციულ სფეროში კონკურენტუნარიანი და ქმედითი მონაწილეობა მიიღონ
როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურებში; აგრეთვე მზად იყვნენ
სწავლების უფრო მაღალ საფეხურებზე (რეზიდენტურაში ან დოქტორანტურაში)
დასახული მიზნებისა და ამოცანების წარმატებით გადასაჭრელად.
პროფესიული ფასეულობების გარდა სპეციალისტი ორიენტირებული უნდა იყოს
ზოგადსაკაცობრიო პრინციპებზე დაფუძნებულ, ერთიან ევროპულ სივრცესთან
ინტეგრირებულ, ჰუმანიზმის, ლიბერალური დემოკრატიის
ზნეობრივ
ღირებულებებზე.
პროგრამის ათვისების შემდგომ სტუდენტმა იცის ზოგადად მედიცინისათვის
და კერძოდ სტომატოლოგიისათვის სპეციფიკური ზოგადი პრობლემების
გაცნობიერება; სტომატოლოგიური დაავადებების როლი და ადგილი ორგანიზმის
ზოგად პათოლოგიაში.
შეუძლია
თეორიული
ცოდნის პრაქტიკაში
ინტეგრირება. აქვს პრობლემის შემოქმედებითად გადაწყვეტის უნარი. შუძლია
კვლევის ძირითადი და დამხმარე მეთოდების ადექვატური ინტერპრეტაცია
დაავადებების დიფერენციული დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის უნარი;
გააჩნია სათანადო მანუალური უნარ–ჩვევები. შეუძლია:
მონაცემების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე საბოლოო დასკვნის დიაგნოზის ჩამოყალიბება; თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება;
კომუნიკაცია კოლეგებთან და პაციენტებთან
ქართულ და უცხოურ ენებზე; კლინიკურ პრაქტიკაში
ეთიკური და
სამართლებრივი ასპექტების და
კონფიდენციალობის
პრინციპის დაცვა;
კლინიკურ პრაქტიკაში
ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების და
კონფიდენციალობის პრინციპის დაცვა;
სტუდენტს სასწავლო კურსი ათვისებულად ჩაეთვლება, თუ ის მიიღებს ერთერთს შემდეგი დადებითი შეფასებებიდან: ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ)
(B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა;
გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D)
დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა.
უარყოფითი შეფასებებია: (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში
სტუდენტს უფლება ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F)
ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების მიღებისას სტუდენტს საგანი თავიდან აქვს
შესასწავლი.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
მზია ბაქრაძე, პროფესორი, სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ტელ. (+99591) 98 87 77 ელ. ფოსტა: mzia.bakradze@bsu.edu.ge

