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სხდომას ესწრებოდნენ:
ასოც. პროფ. ილონა საყვარელიძე, სრული პროფ. ნინო ორმოცაძე, სრული პროფ. მარიკა
კუბლაშვილი.
სტუდენტები: მეგი ბირკაძე, ანტონ სისოევი.
სხდომის თავჯდომარე : ასოც. პროფ. ი. საყვარელიძე
სხდომის მდივანი: გ. გრიგორიანი
დღის წესრიგი:
1) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის
სტომატოლოგიის
ფაკულტეტის სტუდენტის ჟალია რუსტამოვას მობილობის წესით თჰუ ჯანდაცვის
ფაკულტეტის დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე
გადმოყვანის საკითხი.
2) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის
სტომატოლოგიის
ფაკულტეტის სტუდენტის ხაიალა რუსტამოვას მობილობის წესით თჰუ ჯანდაცვის
ფაკულტეტის დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე
გადმოყვანის საკითხი.
მოისმინეს:
პირველ საკითხთან დაკავშირებით თჰუ ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის
ასოცირებული პროფესორის ილონა საყვარელიძის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ
ჟალია

რუსტამოვა

სწავლობდა

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტში სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე, მან სწავლის პერიოდში მოაგროვა
სასწავლო კრედიტები იმ საგნებში, რომლებიც გათვალისწინებულია თჰუ ჯანდაცვის
პროგრამით, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჯალია რუსტამოვამ სწავლა
გააგრძელოს თჰუ ჯანდაცვის ფაკულტეტზე. ფაკულტეტის საბჭომ განიხილა ცნობა
აკადემიური მოსწრების შესახებ, რის საფუძველზეც წარმოდგენილ იქნა შესაბამისი
დასკვნა.
მეორე

საკითხთან

დაკავშირებით

თჰუ

ჯანდაცვის

ფაკულტეტის

დეკანის

ასოცირებული პროფესორის ილონა საყვარელიძის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ
ხაიალა რუსტამოვა
სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტში სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე, მან სწავლის პერიოდში მოაგროვა
სასწავლო კრედიტები იმ საგნებში, რომლებიც გათვალისწინებულია თჰუ ჯანდაცვის

პროგრამით, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ხაიალა რუსტამოვამ სწავლა
გააგრძელოს თჰუ ჯანდაცვის ფაკულტეტზე. ფაკულტეტის საბჭომ განიხილა ცნობა
აკადემიური მოსწრების შესახებ, რის საფუძველზეც წარმოდგენილ იქნა შესაბამისი
დასკვნა.
აზრი გამოთქვეს:
პროფესორმა ნ. ორმოცაძემ, პროფ.მ. კუბლაშვილმა.
ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭომ კენჭისყრის შედეგად ერთხმად გადაწყვიტა:
1.აკადემიური მოსწრების ცნობის მიხედვით ჟალია რუსტამოვას თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტში შესწავლილი დისციპლინებიდან
ჩაეთვალოს და შესაბამისად დაუკრედიტდეს შემდეგი:

№

საგნის დასახელება

კრედიტების
რაოდენობა

1

უცხო ენა I

4

2

მედიცინის ისტორია

2

3

ადამიანის ანატომია I

4

4

სამედიცინო ბიოლოგია და პარაზიტოლოგია

4

5

პროფესიული ლათინური ენა

2

6

სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა

4

სულ

20

2.აკადემიური მოსწრების ცნობის მიხედვით ხაიალა რუსტამოვას თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტში შესწავლილი დისციპლინებიდან
ჩაეთვალოს და შესაბამისად დაუკრედიტდეს შემდეგი:

№

საგნის დასახელება

კრედიტების
რაოდენობა

1

უცხო ენა I

4

2

მედიცინის ისტორია

2

3

ადამიანის ანატომია I

4

4

სამედიცინო ბიოლოგია და პარაზიტოლოგია

4

5

პროფესიული ლათინური ენა

2

6

სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა

4

სულ

20

1.ჟალია რუსტამოვა ჩაირიცხოს თჰუ ჯანდაცვის ფაკულტეტზე დიპლომირებული
სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამის სტუდენტად 20 კრედიტის აღიარებით.
2. ხაიალა რუსტამოვა ჩაირიცხოს თჰუ ჯანდაცვის ფაკულტეტზე დიპლომირებული
სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამის სტუდენტად 20 კრედიტის აღიარებით.
3. ეთხოვოს თჰუ რექტორს აღნიშნული გადაწყვეტილებების ბრძანებაში ასახვა.

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე:

ი.საყვარელიძე

სხდომის მდივანი:

გ. გრიგორიანი

