
საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი საგანმანათლებლო 
პროცესითა და ისეთი ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელშიც ადამიანი ხარისხიან 
განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს 
უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის 
კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური პერსპექტივით არის უზრუნველყოფილი. საქართველოს 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ლაღად და მყარად გრძნობენ თავს კონკურენტულ გარემოში. 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ, კრეატიულ და 
ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესიონალებისაგან შემდგარ გუნდს, რომელიც მზად არის აღზარდოს 
აუცილებელი ცოდნით, უნარებითა და ღირებულებებით აღჭურვილი ადამიანი. მნიშვნელოვანია, რომ 
უნივერსიტეტში არსებულ მულტიკულტურულ გარემოში ყალიბდება ჰუმანური ღირებულებების მქონე 
მოაზროვნე, განათლებული პიროვნება, რომელიც თავისუფლად უმკლავდება დღევანდელ სამყაროში 
არსებულ გამოწვევებს. 

საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომლის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალის  
ჩამოყალიბებაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებული მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით 
ბაზარზე, რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს. 
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რესურსები 

ჯანმრთელობის მეცნიერებისა და
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სკოლა

სიმულაციური 
ჰოსპიტალი 

სიმულაციური 
აფთიაქი 

ოსკის/OSCE  დარბაზი

სტომატოლოგიური 
სიმულაციური და 
პრაქტიკული 
ლაბორატორია

ლაბორატორიები

ჯანმრთელობის 
კვლევების ინსტიტუტი



პროგრამები

 

ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა იძლევა ინოვაციური 
მეთოდებით სწავლების, კვლევების ჩატარებისა და თანამედროვე მედიცინის პრაქტიკაში 
გამოყენების ფართო შესაძლებლობებს. იგი ევროპის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ასოციაციის (EUPHA) წევრია და წარმოადგენს საქართველოს; 

სკოლა აგრეთვე გაწევრიანებულია ამერიკის ჯანდაცვის  ადმინისტრირების  საუნივერსიტეტო 
პროგრამების ასოციაციაში (AUPHA) და საერთაშორისო  ფორუმებზე ყოველწლიურად 
განიხილავს მიღწეულ შედეგებს. 

უახლესი სამეცნიერო და სამედიცინო მიღწევების პირისპირTahreer Alwan – Bachelor  program 
student of dentistry

I chose the University of Georgia because I 
have ambition of being a Dentist and UG is 
where I am able to learn all the new trends 
in Dentistry. As a dentist, I had to choose 
the best and the best choice for me was the 
University of Georgia. It is also a multi-cul-
tural platform where students from all over 
the world make up for an international 
community.

 

საბაკალავრო

ერთსაფეხურიანი

ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

მედიცინის საგანმანათლებლო 
პროგრამა (ინგ)

სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი 
პროგრამა (ინგ)

საექთნო საქმე (ქართ/ინგ)

ფარმაცია

სამაგისტრო

ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა 

ფარმაციის მენეჯმენტი 

ჯანდაცვის ადმინისტრირება 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 
და ჯანდაცვის პოლიტიკა 

სადოქტორო

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 


