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X.

მოცემულია ზოგადი 5 მოდული 15 ჯამური კრედიტების რაოდენობით, სპეციალიზაციის
პროფესიული/დარგობრივი 15 მოდული 65 ჯამური კრედიტების რაოდენობით, არჩევითის 4
მოდული 15 ჯამური კრედიტების რაოდენობით, სულ 95 კრედიტი.
პროგრამის ხანგრძლივობა ქართველენოვანი სტუდენტებისათვის - 95 კრედიტი
პროგრამის ხანგრძლივობა არაქრათველენოვანი სტუდენტებისათვის - 125 კრედიტი ( ქართული ენის
მოდულები იხ. დანართი N23 N24).
მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ
პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის
უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,
აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.
სტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო ზოგადი
მოდულები
დასახელება

კრედიტი

ინტერპერსონალური
კომუნიკაცია

3

რაოდენობრივი
წიგნიერება
ინფორმაციული
წიგნიერება 1

მეწარმეობა 2

უცხოური ენა
(ინგლისური)

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები
კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

გაცნობითი პრაქტიკაფარმაცევტის
თანაშემწე

2

ძირითადი
ფარმაკოლოგიური
ჯგუფები

4

საწარმოო პრაქტიკაფარმაცევტის
თანაშემწე

12

2

3

პრაქტიკული
პროექტი-ფარმაცევტის
თანაშემწე

2

დასახელება

არჩევითი
მოდული/მოდულები

6

რეცეპტში მოცემული
ინფორმაციის
წაკითხვა/განმარტება

2

ანგარიშის წარდგენა

3

სითხოვანი წამლის
ფორმების მომზადება

5

შეფუთვის
სპეციალური
სახეები
სამკურნალო
მცენარეული
ნედლეულის
იდენტიფიკაცია
მზაწამალთფორ
მების
კლასიფიკაცია
და შენახვის
პირობები

3

4

4

5

სანიტარულჰიგიენური ნორმების
დაცვა
მცირე შეფუთვებად
მზა წამლების
ფორმების დაფასოებაშეფუთვა, მარკირება

4

3
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მომხმარებლისთვის
ბავშვთა კვების,
მოვლის და ჰიგიენის
საგნების შერჩევა
მომხმარებლისთვის
მცენარეული
ცხოველური და
მინერალური
წარმოშობის
ბიოლოგიურად
აქტიური დანამატების
შერჩევა
პროდუქციის მიღებაგანთავსება, ნაშთის
პერიოდული კონტროლი
მომხმარებელთან
ურთიერთობა
ფარმაცევტულ
დაწესებულებებში
მომხმარებლისთვის
სამკურნალო და
დეკორატიული
კოსმეტიკის შერჩევა
მომხმარებლისთვის
მოვლის და ჰიგიენის
საგნების შერჩევა
მყარი და რბილი წამლის
ფორმების მომზადება
სულ:
XI.

15

სულ:

4

4

5

4

3

3
5
65

სულ:

15

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება:
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით
(ჩათვლა);
ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და
მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის
პრინციპების გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული
(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი
ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
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განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი
შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.
XII.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული
კრედიტები.

XIII.

სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროების
(სსსმ) დაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონე
(შშმ)
პროფესიულისტუდენტებისსწავლებისათვის:
შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები
მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს მიენიჭება მხოლოდ
შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლოკვალიფიკაცია - XII პუნქტით
გათვალისწინებული წესით.

XIV.

პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებთანაც
პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება:
1.

მემორანდუმის

მეშვეობით

უზრუნველყოფილია

შპს „ნეოფარმი+“

დანართი №1 - პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი
დანართი №2 - სასწავლო გეგმა
სავალდებულო ზოგადი მოდულები:
დანართი №3- უცხოურიენა- ინგლისური
დანართი №4- მეწარმეობა 2
დანართი №5- ინფორმაციულიწიგნიერება 1
დანართი №6 - რაოდენობრივი წიგნიერება
დანართი №7 - ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
დანართი №23 - ქართული ენა A2
დანართი №24 - ქართული ენა B1
სავალდებულო პროფესიული მოდულები
დანართი №8 - გაცნობითი პრაქტიკა-ფარმაცევტის თანაშემწე
დანართი №9 - საწარმოო პრაქტიკა-ფარმაცევტის თანაშემწე
დანართი №10 - პრაქტიკული პროექტი-ფარმაცევტის თანაშემწე
დანართი №11 - რეცეპტში მოცემული ინფორმაციის წაკითხვა/განმარტება
დანართი №12 - ანგარიშის წარდგენა
დანართი №13 - სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება
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დანართი №14 - სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა
დანართი №15 - მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება
დანართი №16 - მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლის და ჰიგიენის საგნების შერჩევა
დანართი №17 - მომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის
ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა
დანართი №18 - პროდუქციის მიღება- განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი
დანართი №19 - მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში
დანართი №20 - მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა
დანართი №21 - მომხმარებლისთვის მოვლის და ჰიგიენის საგნების შერჩევა
დანართი №22 - მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება

არჩევითი მოდულები
დანართი №25 - ძირითადი ფარმაკოლოგიური ჯგუფები
ვდანართი №26 - შეფუთვის სპეციალური სახეები
დანართი №27 - სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის იდენტიფიკაცია
დანართი №28 - მზაწამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები
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