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 საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 

განხორციელების წესი 

 

 

1. ზოგადი დებულებები 

 1.1. პრაქტიკული კომპონენტი პროფესიულ სტუდენტების მომზადების ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ასპექტია. იგი შესაძლებლობას აძლევს პროფესიულ სტუდენტს რეალურ 
გარემოში გამოსცადოს კოლეჯის სასწავლო  გარემოში შეძენილი კომპეტენციები/ კიდევ 
უფრო განიმტკიცოს და განივითაროს პროფესიული უნარ-ჩვევები.  

1.2. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს პროფესიული სტუდენტის მიერ საწარმოო 
პრაქტიკა / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების(შემდგომში პრაქტიკული 
კომპონენტი)  გავლასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო და მეთოდურ საკითხებს. 

1.1. პრაქტიკის მიზანია პროფესიულ სტუდენტს  განუვითაროს პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის კონკრეტულ 
სიტუაციაში გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ხელი შეუწყოს სამუშაო გარემოში 
მათ ადაპტაციას.  

1.2. პრაქტიკის შინაარსი განისაზღვრება კონკრეტული მოდულით; 

1.3. პრაქტიკის ობიექტის  შერჩევა ხორციელდება წინასწარი მოკვლევისა და 
ვიზუალური დათვლიერების საფუძველზე. ამასთან,  პრაქტიკის ობიექტი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:  



ა) უზრუნველყოფდეს შესაბამის მოდულის/სწავლის შედეგების მიღწევის 
შესაძლებლობებს;  

ბ) უზრუნველყოფდეს პროფესიულ სტუდენტებისთვის ადეკვატურ, უსაფრთხო და 
მოდულის შინაარსის შესაბამის ინფრასტრუქტურას.  

1.4.კოლეჯსა და პრაქტიკის ობიექტს შორის იდება ხელშეკრულება სადაც გაწერილია 
პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების პირობები.ხელშეკრულების განუყოფელ 
ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი დანართები: 

• დანართი 1 -პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;  
• დანართი 2-მოდული, რომლის პრაქტიკული კომპონენტიც უნდა 
განახორციელოს შემსრულებელმა(პარტნიორ დაწესებულებას ეგზავნება 
ელექტრონული პროფმით); 
• დანართი 3 -მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის ჩამონათვალი; 

 

 

2. პრაქტიკული კომპონენტის  განხორციელების პირობები და წესები 

2.1. საწარმოო პრაქტიკის/ კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
განხორციელება მოხდება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით, პრაქტიკის 
განმახორციელებელი ორგანიზაცია გამოყოფს პრაქტიკის ინსტრუქტორ(ებ)ს რომელიც 
ვალდებულია მომსახურება გაწიოს უშუალოდ; 

2.2 კოლეჯი პრაქტიკის ობიექტზე საჭიროების შემთხვევაში მიავლენს  პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის/საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელს ან სხვა 
პირს, რომელიც პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან   ერთად  განახორციელებს  
პრაქტიკული კომპონენტის სწავლებას. 

2.3 პრაქტიკული კომპონენტის განსახორციელებლად პარტნიორი დაწესებულება 
წინასწარ განსაზღვრავს    პროფესიულ   სტუდენტების რაოდენობას;  

2.4. პრაქტიკის ობიექტს, პრაქტიკული კომპონენტის  განხორციელებისას, მისი ყველა, 
ან რომელიმე ვალდებულების მესამე პირზე გადაკისრება  შეუძლია მხოლოდ 
კოლეჯის წერილობითი თანხმობით.  
2.5 საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
განხორციელების დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე კოლეჯმა პრაქტიკის ობიექტს უნდა 
მიაწოდოს პროფესიული სტუდენტების  სია(შეთანხმებული რაოდენობის ფარგლებში. 



სტუდენტთა სიის რედაქტირება შესაძლებელია პრაქტიკის დაწყებამდე); აღნიშნული 
მოდული, სასწავლო გეგმა; 

2.6 საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
განხორციელების დაწყებამდე კოლეჯის წარმომადგენელმა პრაქტიკის 
განმახორციელებელმა ორგანიზაციამ(ინსტრუქტორის ჩართულობით) უნდა შეიმუშაონ 
კალენდარული გეგმა; 

2.7 პრაქტიკული კომპონენტი  უნდა განხორციელდეს სასწავლო გეგმის შესაბამისად 
კოლეჯსა და პრაქტიკის ობიექტს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში  მითითებულ 
ვადებში და მისამართზე; 

 
 

 

3. საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
განხორციელების წესები 

 

3.1 კოლეჯს საწარმოო პრაქტიკის/ კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
განხორციელებისათვის გამოყოფილი ჰყავს სპეციალურად პირი-პრაქტიკის მენეჯერი, 
რომლის ფუნქცია მოვალობები გაწერილია შპს  კოლეჯი  მესამე სამედიცინოს 
„საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელ დებულებაში“;                 
3.2 პრაქტიკის  მენეჯერი და პროგრამის ხელმძღვანელი აწყობენ სამუშაო შეხვედრას 

პროფესიულ სტუდენტებთან პრაქტიკის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.  
პროფესიული სტუდენტებისათვის ხდება შემდეგი ინფორმაციის მიწოდება:  

ა) პრაქტიკის დღეების ხანგრძლივობა;  
ბ) სამუშაო ადგილზე მისვლის და წამოსვლის დრო;  
გ) დღის განმავლობაში პრაქტიკის საათების რაოდენობა;  
დ) სავარაუდო განაწილება ობიექტებზე სტუდენტებისა და 
პროგრამის ხელმძღვანელის ერთობლივი შეთანხმებით;  
ე) სტუდენტებისათვის საწარმოო პრაქტიკის შეფასების 
გაცნობა და პრაქტიკის დღიურების წარმოების წესის 
შესახებ; 
 



3.3 ბრძანება პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკის ობიექტებზე გადანაწილების შესახებ 
გამოიცემა კოლეჯის დირექტორის მიერ, საწარმოო პრაქტიკის დაწყებამდე მინიმუმ 
ერთი კვირით ადრე; 

3.4 ბრძანებაში ასახული უნდა იყოს პრაქტიკის ობიექტის დასახელება, მისამართი, 
ორგანიზაციის მოცულობა, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, პრაქტიკის 
ხელმძღვანელის საკონტაქტო ინფორმაცია, ობიექტზე განაწილებული პროფესიული 
სტუდენტების სია.  

3.5  საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების) 
განმახორციელებელმა პირმა პროფესიულ სტუდენტებს ვიზიტის პირველ დღეს 
გააცნოს დაწესებულების შინაგანაწესი, უსაფრთხოების და ტერიტორიაზე მოქმედი 
ქცევის/ეთიკის  წესები, პირველადი გადაუდებელი დახმარების მექანიზმები; 

3.6 თუ საწარმოო პრაქტიკის/ კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
განხორციელებისას მოხდა კოლეჯსა და პრაქტიკის ობიექტს შორის დადებული 
ხელშეკრულების  პირობებიდან   გადახვევა, აუცილებელ გონივრულ ვადაში,  
გამოსწორდესს ყველა ნაკლი, რათა არ დაზარალდეს სტუდენტი; 

 3.7 პრაქტიკის ობიექტი ან თავად უზრუნველყოფს განხორციელებას საწარმოო 
პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების მის მფლობელობაში 
არსებული ინვენტარის გამოყენებით, ან კოლეჯი თავად მოახდენს საჭირო 
ინვენტარითა და მასალა ნედლეულით უზრუნველყოფას მოდულის შესაბამისად 
(ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგ(ებ)ის  შესაბამისად) ეს 
ყველაფერი გაიწერება ხელშეკრულებაში და მხარეები იმოქმედებენ ხელშეკრულების 
შესაბამისად; 

3.8  პრაქტიკის ობიექტი უზრუნველყოფს მის ტერიტორიაზე პროფესიულ 
სტუდენტთა უსაფრთხოების დაცვას;  

3.9 საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
 დასრულებიდან არაუგვიანეს სამ დღეში გადასცეს კოლეჯს თითოეულ პროფესიულ 
სტუდენტზე, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგ(ებ)ის 
დადასტურების/არდადასტურების   დოკუმენტაციას; 
3.10 თუ პროფესიული სტუდენტი, მიუხედავად გაფრთხილებისა, არ იცავს 

დაწესებულებაში არსებულ წესებს/ ნორმებს, პრაქტიკის ობიექტი ვალდებულია 
დროულად აცნობოს კოლეჯს ასეთი ფაქტის  გამოვლენის შესახებ; 

3.11 თუ  პროფესიული სტუდენტი პრაქტიკის ობიექტზე დააზიანებს რაიმეს 
და დაწესებულებას მიაყენებს მატერიალური ზიანს მან უნდა მოახდინოს 
ზარალის ანაზღაურება; 



3.12 პრქტიკის ობიექტს უფლება აქვს  არ დაუშვას პროფესიული სტუდენტი 
პრაქტიკაზე, თუ იგი სისტემატიურად არღვევს დაწესებულებაში არსებულ 
შინაგანაწესს, უსაფრთხოების და/ან  სხვა ნორმებს და ამის შესახებ აცნობოს 
კოლეჯს; 

3.13 სსსმ პროფესიული სტუდენტების საწარმო პრაქტიკაზე განაწილება 
ხორციელდება ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტისა და 
ასისტენტის აქტიური ჩართულობით, რომელთაც ბრძანებით ნიშნავს კოლეჯის 
დირექტორი. 

 

 

 
4 მხარეთა პასუხისმგებლობა 

 
4.8 კოლეჯი და პრაქტიკის ობიექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  
ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან   არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში 
პასუხს აგებენ ხელშეკრულებითა და საქართველოს   კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული წესით.  
 

 5. საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
მონიტორინგი  

5.1 საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების 
მიმდინარეობის მონიტორინგი ხორციელდება  პრაქტიკის მენეჯერის  მიერ. 
ორგანიზაციაში ვიზიტი დასტურდება ორგანიზაციის წარმომადგენლის მიერ 
ხელმოწერილი მონიტორინგის ფურცლით .სტუდენტის პრაქტიკის დღიურში 
დაფიქსირებული ხელმოწერით; 

5.2. შესაძლოა მონიტორინგის პროცესში ჩართული იყოს პროგრამის ხელმძღვანელი ან 
სპეციალურად ბრძანებით დანიშნული პირი; 

5.3.კოლეჯს უფლება აქვს მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ნებისმიერ დროს 
შეამოწმოს პრაქტიკის მიმდინარეობა, შესასრულებელი სამუშაოს მსვლელობა და  
ხარისხი. 

 



 6. პროფესიული სტუდენტის შეფასება და საწარმოო პრაქტიკის / კლინიკური 
სწავლების/პრაქტიკული სწავლების შეჯამება/შეფასება  

6.1 პროფესიული სტუდენტის შეფასება ხორციელდება მოდულის შესაბამისად.  

6.2 საწარმოო პრაქტიკის/ კლინიკური სწავლების/პრაქტიკული სწავლების შეჯამება 
ხდება პრაქტიკის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 დღის პერიოდში; 

6.3.დამსაქმებლისაგან უკუკავშირის მიღება დამსაქმებლისაგან უკუკავშირის მიღება 
ხორციელდება ინტერვიუირების, ანკეტური გამოკითხვის ან/და პრაქტიკის დღიურში 
არსებული სარეკომენდაციო ჩანაწერების საფუძველზე 


