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პროგრამის ხელმძღვანელი 

თინათინ ფანცულაია 

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი. ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა  ტელ.  2 43 22 17; 577 54 00 69 (მობ.) ელ-ფოსტა: tikapantsu@gmail.com 

პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:  

 მოამზადოს კლინიკური ფსიქოლოგიის დარგის  ორი კერძო მიმთულების (ფსიქოდიაგნოსტიკა და ფსიქოკონსულტირება) სპეციალისტები, 

რომლებსაც ეცოდინებათ ფსიქოდიაგნოსტიკისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების სტრუქტურა, შეეძლებათ შეაფასონ კლიენტის/პაციენტის 

მდგომარეობა, ადეკვატურად განსაზღვრონ რელევანტური კონსულტირების ფორმა და გაუწიონ მათ განსხვავებულ სიტუაცებში კონსულტირება 

ტრანსფერული უნარების გამოყენებით და პროფესიული ღირებულებების საზღვრების გათვალისწინებით, გაუწიონ თავიანთ კოლეგას 

სუპერვიზირება/კონსულტაცია. 

პროგრამა ასევე ემსახურება ფსიქოდიაგნოსტიკის და ფსიქოკონსულტირების დარგების განვითარებას, საზოგადოების ჯანსაღი ფსიქიკური 

მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობას, კლიენტთან/პაციენტთან, როგორც საზოგადოების წევრთან, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვითა 

და კვალიფიციური პროფესიული მომსახურეობის გაწევის შესაძლებლობით. 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და სტუდენტების ზღვრული ოდენობა 

სამაგისტრო პროგრამით სწავლის უფლება აქვთ ფსიქოლოგიის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირებს, რომლებიც 

წარმატებით ჩააბარებენ საერთო სამაგისტრო და უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ მისაღებ გამოცდებს სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში - B2 

დონეზე. ქულათა წილობრივი გადანაწილება გამოცდებისთვის - სპეციალობა -70, უცხო ენა-30)  გამოცდა სპეციალობაში გულისხმობს: დარგის 

შესაბამის პროფესიულ ესეს; ბაკალავრიატის GPI შეფასებას; პროფესიით დასაქმებულობის მაჩვენებლის შეფასებას. უცხო ენაში გამოცდისაგან 

თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს  ენის დონის ფლობის საერთაშორისო სერთიფიკატს ან რომელსაც ინგლისურ ენოვან პროგრამაზე 

მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება, რაც დასტურდება სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული 

განათლების აღიარების დოკუმენტით.  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა ხორციელდება „უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 
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აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების შესაბამისად. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ასევე, დაიშვებიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება 

№10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის 

წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ასევე, შესაძლებელია, შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვა. ვადები, პროცედურები და შესაბამისი, დამატებითი 

საკითხები განისაზღვრება უნივერსიტეტის რექტორის აქტით და შიდა მობილობის პროცედურების დაწყებამდე გონივრული ვადით ადრე 

თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, ასევე, შესაძლებელია, უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელ წესში, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.sangu.edu.ge.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა განისაზღვრება 50 სტუდენტით. 

პროგრამის სტრუქტურა და სწავლის ხანგრძლივობა 

პროგრამაზე სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობაა 2 წელი. მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

არანაკლებ 120 ECTS კრედიტი, ამასთან შეასრულოს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო პირობა. 

პროგრამაში შედის:  

- 60 კრედიტის მოცულობის სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები  

- 30 კრედიტი (მინიმუმ) სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

- 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი 

 

პროგრამა  აგებულია შემდეგი სტრუქტურის მიხედვით: პირველი სემესტრი ეთმობა ბაზისურ საგნებს, რომელთაც აქვთ ორი ძირითად ფუნქცია: 1. 

შეუქმნას მომავალ მაგისტრს ფსიქოკონსულტირების საორიენტაციო  ძირითადი რუკა  ფსიქოკონსულტირების კერძო მიმართულებებისთვის;  

2. უზრუნველყოს პრობლემათა (ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული, ნეიროფსიქოლოგიური, ფსიქოსომატური) დიფერენცირების შესაძლებლობა.  

http://eqe.gov.ge/res/docs/224.doc
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მეორე სემესტრი  მოიცავს ფსიქოკონსულტირების (ჯგუფური, წყვილების, კონსულტირება სტრესის დროს) და დიაგნოსტირების (კლინიკური 

ინტერვიუ, რორშახის ტესტი)  საგნებს, რომელიც ამზადებს სტუდენტს პრაქტიკის  ნაწილისთვის და კვლევითი ნაშრომისთვის. 

მესამე სემესტრი დათმობილი აქვს  ფსიქოკონსულტირების კერძო არჩევით მიმართულებებს - თეორია და პრაქტიკა, კონტრაქტორ 

ფსიქოლოგიურ ცენტრებთან და კლინიკებთან, სუპერვიზია ფსიქოკონსულტირებისას - პრაქტიკაზე არსებული შემთხვევების განხილვა, 

სუპერვიზირება.  

მეოთხე სემესტრი- სამაგისტრო კვლევითი ნაშრომი, როგორც შედეგი თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების. განხორციელდება 

სტუდენტის მიერ ხელმძღვანელთან ერთად. 

 

სწავლის შედეგები 

ფსიქოლოგიური კონსულტირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულის სწავლის შედეგები: 

კოგნიტური სფერო 

 ა.  აღწერს ფსიქოკონსულტირების, ფსიქოდიაგნოსტირების, სუპერვიზიის პროცესის ძირითადი კომპონენტების სტრუქტურას; 

 ბ.  აკეთებს კლიენტთა/პაციენტთა პრობლემის იდენტიფიცირებას პირველადი ინტერვიუს (Intake) საშუალებით; 

 გ. შეუძლია ფსიქოლოგიური პრობლემის  ფსიქიკური აშლილობის, ნეიროფსიქოლოგიური, ფსიქოსომატური წარმოშობის სიმპტომატიკის 

დიფერენცირება.  

 დ.  ქმნის კლიენტის/პაციენტის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების შესახებ ჩანაწერს (ფსიქოპორტრეტი) ინტერვიუს პროცესში  მოვლენათა 

ერთმანეთთან დაკავშირების,   მონაცემების გაანალიზების და დასკვნის გაკეთების საფუძველზე).   

აფექტური (ემოციური ) სფერო 

 ე.  აჩვენებს ეფექტური კომუნიკაციის მზაობას კლიენტის/ პაციენტის მონათხრობის (პრობლემის) მიმართ; (არის მიმღებლური და ავლენს 

ემპათიას; დროულად რეაგირებს (უკუკავშირი, ინტერპრეტაცია, მხარდაჭერა და სხვა) პაციენტის/კლიენტის ემოციური მდგომარეობის 

შესაბამისად;   

 ვ.  მოქმედებს პროფესიული ეთიკის ფარგლებში, (კერძოდ პაციენტთან ურთიერთობისას უზრუნველყოფს ინფორმირებულ თანხმობას, 

კონფედენციალობის საზღვრების დაცვას, პაციენტის შესახებ საკმარის და ზედმეტი ინფორმაციის მოპოვების დიფერენცირებას, 

კლიენტის/პაციენტის შეხედულებების, ღირსების  პატივისცემას);  
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       ფსიქომოტორული სფერო 

 ზ.  ატარებს კვლევას დამოუკიდებლად  კლინიკური ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით, საერთაშორისო სტანდარტის 

დაცვით, მონაცემთა სანდოობის უზრუნველყოფით. 

 

 თ. კონსულტირების და დიაგნოსტირების პროცესს წარმართავს დამოუკიდებლად.  (პროცესში არის თავისუფალი, ბუნებრივი, კუკავშირი 

კლიენთან/პაციენტთან არის ლოგიკური და თანმიმდევრული, არის  მაქსიმალურად კლიენტზე ორიენტირებული).   

 

 

სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები მოცემულია თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში და გათვალისწინებულია ლექციებისა და 

სემინარების ორგანიზება, რომელიც აერთიანებს სწავლების მრავალფეროვან მეთოდებს და აქტივობებს: 

დისკუსია/დებატები; დემონსტრირების მეთოდი; ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; ჯგუფური მუშაობა; 

შემთხვევის ანალიზი (Case Study); სწავლების შედეგების მისაღწევად, ფსიქოლოგიური კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის 

განხორცილებისას ადეკვატური მეთოდების შერჩევა ხორციელდება, თანმიმდევრულად - სწავლის მიზნების, შედეგების, სასწავლო კომპონენტის 

სპეციფიკის და პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური თავისუფლების პრინციპის 

გათვალისწინებით.  

პრაქტიკის პროცესში სწავლება: მიმდინარეობს  პრაქტიკის ხელმძღვანელთან ერთად: კონსულტაციები, მისი მითითებებისა და მიცემული დავა-

ლებების შესრულება, სამეულებში მუშაობა (კონსულტანტი, კლიენტი, დამკვირვებელი) და  დამოუკიდებელი მუშაობის ფორმატით 

(განხორციელებული პირველადი ინტერვიუს (ინთეიქის) წერილობითი სახით მომზადება.  

დიაგნოსტირების პრაქტიკა(კლინიკური ინტერვიუს და რორშახის ტესტის ჩატარება) კლინიკის ბაზაზე პაციენტებთან.   მასალის დამუშავება 

(ინტერვიუს ჩანაწერის მომზადება, ფსიქოგრამის აგება, მონაცემთა ინტერპრეტაცია  და აშშ.) შესრულებული სამუშაოს აღწერა ხდება პრაქტიკის 

დღიურში და პრაქტიკის დასრულების შემდეგ პრაქტიკის ანგარიშის წარდგენა. 

სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც უნდა 

დადასტურდეს შეფასების შედეგებით. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 
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სტუდენტის მიღწევების შეფასება ხორციელდება 100-ქულიანი სისტემით. შეფასების სისტემა მოიცავს ხუთი  სახის დადებით და ორი სახის 

უარყოფით შეფასებას. 

დადებითი შეფასებებია:  

(A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი – 81-90 ქულა; 

(C) კარგი – 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51-60 ქულა;  

უარყოფითი შეფასებებია:  

(FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. შენიშვნა: 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული 

შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება 

შეფასება F-0 ქულა. 

(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

სამაგისტრო საფეხურის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს სწავლის გაგრძელებას განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში იმ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომელთა დაშვების  წინაპირობაც ითვალისწინებს  ფსიქოლოგიის მაგისტრის დიპლომს. 

დასაქმების სფეროები 

სახელმწიფო  და კერძო დაფინანსების მქონე სამედიცინო და ფსიქოლოგიური პროფილის ორგანიზაციები, ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ 

შემდეგი მიმართულებით: 

 ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რეაბილიტაცია, დიაგნოსტიკა-ექსპერტიზა; 

 ფსიქოლოგიური კონსულტირება, ფსიქოლოგიური შეფასება. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისთვის აუცილებელი მატერიალური რესურსი 

ფსიქოლოგიური კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამა ხორციელდება ქართული უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, მის. თბილისი, ჭავჭავაძის 

გამზ. №53 ა. უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსები აღჭურვილია მაღალი ხარისხის თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით. 

შენობა ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის, შენობებს ემსახურება ლიფტები.  

კორპუსი აღჭურვილია გამართული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებით, საევაკუაციო გეგმებით, თვალსაჩინოებებით, ცეცხლმაქრებით, შუქ-

ხმოვანი სასიგნალო სისტემებით და ცენტრალური გათბობით.  

უნივერსიტეტის მეორე სასწავლო კორპუსში ფუნქციონირებს 179 სტუდენტზე გათვლილი საგამოცდო დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია მაღალი 

გარჩევადობის ვიდეო-სამეთვალყურეო აპარატურით და ელექტრონული აღრიცხვის სისტემით. ფსიქოლოგიური კონსულტირების სამაგისტრო 

პროგრამის სტუდენტებს სასწავლო კომპონენტების ფარგლებში გამოცდები ჩაუტარდებათ შესაბამის დარბაზში.   

ლექციებისა და სემინარებისთვის განკუთვნილი აუდიტორიები აღჭურვილია სასწავლო მაგიდებით, სკამებით, დაფებით და თანამედროვე 

ტექნიკით (პროექტორი, პროექტორის ეკრანი, გახმოვანების აპარატურა, პერსონალური კომპიუტერები, ჭკვიანი დაფებით). სასწავლო 

აუდიტორიებში ყველა პერსონალური კომპიუტერი უზრუნვეყოფილია ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფით. მათ შორის, სრულად 

ლიცენზირებულია მაიკროსოფტის ოპერაციული სისტემები და საოფისე პაკეტები.  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სავალდებულო ლიტერატურა სრულად არის განთავსებული უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში. ამასთან, სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი სამეცნიერო პერიოდული გამოცემები. უნივერისტეტი არის საქართველოს 

ბიბლიოთეკების კონსორციუმის წევრი, რომელიც არის საერთშორისო კონსორციუმის ELFE -ის წევრი. გაფორმებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე სტუდენტებს და პროგრამაში ჩართულ პერსონალს აქვს წვდომა მონაცემთა ბაზებზე და საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ელექტრონულ წიგნებზე.  

სასწავლო კორპუსში განთავსებულია 156.72კვ/მ სპორტული დარბაზი და 144 პერსონაზე გათვლილი კვების ობიექტი (კაფეტერია); 

კეთილმოწყობილია სასწავლო კორპუსების მიმდებარე ტერიტორია, გაშენებულია გამწვანების ზოლები, დარგულია მარადმწვანე და 

დეკორატიული ხე-მცენარეები, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების დასასვენებლად ეზოში შექმნილია სასიამოვნო და მყუდრო 

გარემო;  სტუდენტები ინფორმირებულები არიან უნივერსიტეტში არსებული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობის და მოხმარების წესების 

შესახებ.  
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დანართი 1 - სასწავლო გეგმა 

 სასწავლო გეგმა შინაარსობრივად დაყოფილია ოთხ კომპონენტად: ფსიქოკონსულტირება, ფსიქოდიაგნოსტიკა, პროფესიული პრაქტიკა, 

სამაგისტრო ნაშრომი; პროგრამა მოიცავს სპეციალობის სავალდებულო და  არჩევით საგნებს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკის სფეროში. 

საგნები სემესტრულად გადანაწილებულია კომპეტენციათა გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი სრულდება სამაგისტრო ნაშრომის დაცვით, 

საკვლევი თემატიკის შერჩევა ხდება დარგის სპეციფიკის შესაბამისად. 
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მე

სტ
რ

ი
 

წინაპირობა სასწავლო კურსი ლექტორი 

სტ
ატ

უ
სი

 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

      

1 

არ აქვს წინაპირობა ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის პროცესი  სოფიო ვერულაშვილი სავ. 5 

არ  აქვს წინაპირობა ფსიქიატრია და დაიგნოსიტიკური კრიტერიუმები  ნინო ნანეიშვილი სავ. 5 

არ  აქვს წინაპირობა ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება  რუსუდან მხეიძე სავ. 5 

არ  აქვს წინაპირობა ფსიქოსომატიკა და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები თინათინ ფანცულაია სავ. 5 

 არ  აქვს წინაპირობა აკადემიური წერა ლანა სულხანიშვილი სავ. 4 

      24 

2 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

ჯგუფური ფსიქოკონსულტირება, თერაპია  მზია დალაქიშვილი 
სავ. 6 

ფსიქოკონსულტირების/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

ოჯახური წყვილების ფსიქოკონსულტირება  სოფიო ვერულაშვილი, 

რასსელ ჰაბერი 
სავ. 6 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

სტრესის მართვა, კონსულტირება ლია ზაზაშვილი 
სავ 6 

არ  აქვს წინაპირობა კლინიკური ინტერვიუ ნინო ახალაია არჩ 6 

არ  აქვს წინაპირობა რორშახის ტესტი მარინა ჭავჭანიძე არჩ 6 

 არ  აქვს წინაპირობა 
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, მონაცემთა  

დამუშავება SPSS-ის გამოყენებით 

მამუკა ბენაშვილი, 

ინგა ბენაშვილი 
არჩ. 6 

 არ  აქვს წინაპირობა მონაცემთა თვისებრივი კვლევის მეთოდები  თეონა ლომთაძე არჩ 6 

 

3 

    30 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

გეშტალტ კონსულტირება*  თინათინ ფანცულაია,  

ადამ  კინსელი,   

სოფიო ყველაშვილი 

არჩ. 6 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

ფსიქოსინთეზის ტექნიკები, პრინციპები**  ნინო ქვარიანი 
არჩ. 6 

არ  აქვს წინაპირობა ქცევის გამოყენებითი ანალიზი*** რუსუდან ბოჭორიშვილი არჩ. 6 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

ფსიქოკონსულტირების სუპერვიზია  თინათინ ფანცულაია, 

რასსელ ჰაბერი, 

 სოფიო ყველაშვილი 

სავ. 6 

    18 
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*მონიშნული საგნების არჩევა ხდება წყვილში  

**მონიშნული საგნების არჩევა ხდება წყვილში 

***მონიშნული საგნების არჩევა ხდება წყვილში 

 

 

 

     

 პრაქტიკა    

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

პრაქტიკა1- “გეშტალტ პრაქტიკა “* თინათინ ფანცულაია, 

სოფიო ყველაშვილი 
არჩ. 6 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

 პრაქტიკა2 –“ფსიქოსინთეზი პრაქტიკა”**  ნინო ქვარიანი 
არჩ. 6 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის 

პროცესი 

 პრაქტიკა3 – “ქცევითი დარღვევები“*** რუსუდან ბოჭორიშვილი 
არჩ. 6 

კლინიკური ინტერვიუ  
პრაქტიკა4- “პაციენტთა ფსიქო -

დიაგნოსტიკა/კლინიკური ინტერვიუ “ 

ნინო ახალაია  
სავ/არჩ 6 

რორშახის ტესტი 
პრაქტიკა5- “პაციენტთა ფსიქო -დიაგნოსტიკა/ როშახის 

ტესტი“ 

მარინა ჭავჭანიძე 
სავ/არჩ 6 

    18 

    36 

4  
სამაგისტრო ნაშრომი არჩეული და მოწვეული 

პერსონალი 
სავ. 30 

 ჯამი    120 
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დანართი 2 - სასწავლო კურსების კომპეტენციები 

სასწავლო კურსი სწავლის შედეგები 

 

 

კოგნიტური სფერო აფექტურ 

(ემოციური სფერო) 

ფსიქომოტორულო 

სფერო 

ა ბ გ დ
 

ე ვ ზ
 

თ
 

  

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის პროცესი  + 

 

+   + +   

+ 

  

ფსიქიატრია და დაიგნოსიტიკური კრიტერიუმები  + + +    +    

ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება  + + +    +    

ფსიქოსომატიკა და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები   + +    +    

აკადემიური წერა      + +    

            

ჯგუფური ფსიქოკონსულტირება, თერაპია  + +  +       

ოჯახური წყვილების ფსიქოკონსულტირება  + +  +       

სტრესის მართვა, კონსულტირება + +  +   +  +  

კლინიკური ინტერვიუ + + + +   +  +  

რორშახის ტესტი + + + +   +  +  

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, მონაცემთა  

დამუშავება SPSS-ის გამოყენებით 

     + +    

           

გეშტალტ კონსულტირება   +  +  +   +  

ფსიქოსინთეზის ტექნიკები, პრინციპები   +  +  +   +  

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი  +  +  +   +  



12 

ფსიქოკონსულტირების სუპერვიზია  + +  +  +   +  

პრაქტიკა1- “გეშტალტ პრაქტიკა “     + +   +  

 პრაქტიკა2 –“ფსიქოსინთეზი პრაქტიკა”      + +   +  

 პრაქტიკა3 – “ქცევითი დარღვევები“     + +   +  

პრაქტიკა4- “პაციენტთა ფსიქო -

დიაგნოსტიკა/კლინიკური ინტერვიუ “ 

    + + +  +  

პრაქტიკა5- “პაციენტთა ფსიქო დიაგნოსტიკა 

/რორშახის ტესტი“ 

    + + +  +  

           

სამაგისტრო ნაშრომი + + + +  + +    
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დანართი 3 - სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები 

სწავლის შედეგების შეფასება წარმოებს უნივერსიტეტში დამტკიცებული „საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების და 

განვითარების წესის“ შესაბამისად.  

სწავლის შედეგი  ა.  აღწერს ფსიქოკონსულტირების, ფსიქოდიაგნოსტირების, სუპერვიზიის პროცესის ძირითადი კომპონენტების სტრუქტურას; 

პროგრამის კომპონენტი/ კომპონენტები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის პროცესი 

 

დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება  

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია  

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქიატრია და დაიგნოსიტიკური კრიტერიუმები დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ჯგუფური ფსიქოკონსულტირება, თერაპია დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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ოჯახური წყვილების ფსიქოკონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასებააქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

სტრესის მართვა, კონსულტირება დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასებააქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

კლინიკური ინტერვიუ დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასებააქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

რორშახის ტესტი დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების 

მასალაწერითი 

აქტიობების მასალა 

სამაგისტრო ნაშრომი ექსპერტთა ჯგუფის შეფასება სამაგისტრო ნაშრომის 

დაცვა- პრეზენტაცია 

სადიპლომო 

ნაშრომი, კომისიის 

მიერ ნაშრომის 

შეფასების 

უწყისები 

საანგარიშო პერიოდი  1- ლი , მე-2, მე-3, მე-4 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული (გათვლილია 20 

კურსდამთავრებული ) 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე გასვლა. მათ 

შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 
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სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი ბ.  აკეთებს კლიენტთა/პაციენტთა პრობლემის იდენტიფიცირებას პირველადი ინტერვიუს (Intake) საშუალებით; 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი 

სწავლის შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის პროცესი  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქიატრია და დაიგნოსიტიკური კრიტერიუმები  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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ფსიქოსომატიკა  და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ჯგუფური ფსიქოკონსულტირება, თერაპია  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება  

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ოჯახური წყვილების ფსიქოკონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

სტრესის მართვა, კონსულტირება დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

კლინიკური ინტერვიუ დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

რორშახის ტესტი დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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გეშტალტ კონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

 

 

ფსიქოსინთეზის ტექნიკები, პრინციპები  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქოკონსულტირების სუპერვიზია  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება, აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

სამაგისტრო ნაშრომი ექსპერტთა ჯგუფის შეფასება სამაგისტრო 

ნაშრომის დაცვა- 

პრეზენტაცია 

სადიპლომო 

ნაშრომი, კომისიის 

მიერ ნაშრომის 

შეფასების 

უწყისები 

საანგარიშო პერიოდი 1- ლი , მე-2, მე-3, მე-4 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე გასვლა. 

მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 
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სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი  გ. შეუძლია დიფერენცირება ფსიქოლოგიური პრობლემის, ფსიქიკური აშლილობის, ნეიროფსიქოლოგიური, ფსიქოსომატური 

წარმოწობის სიმპტომატიკის.  

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი 

სწავლის შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების 

მეთოდი 

მტკიცებულება 

ფსიქიატრია და დაიგნოსიტიკური კრიტერიუმები  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

 

ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება  დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასებააქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქოსომატიკა და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასებააქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 



19 

კლინიკური ინტერვიუ დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასებააქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

რორშახის ტესტი დასკვნითი გამოცდა, შუალედური 

შეფასება 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების 

მასალაწერითი 

აქტიობების მასალა 

სამაგისტრო ნაშრომი ექსპერტთა ჯგუფის შეფასება სამაგისტრო 

ნაშრომის დაცვა- 

პრეზენტაცია 

სადიპლომო 

ნაშრომი, კომისიის 

მიერ ნაშრომის 

შეფასების უწყისები 

საანგარიშო პერიოდი 1- ლი , მე-2, მე-4 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე გასვლა. 

მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი დ.  ქმნის კლიენტის/პაციენტის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების შესახებ ჩანაწერს((ფსიქოპორტრეტი) ინტერვიუს პროცესში  

მოვლენათა ერთმანეთთან დაკავშირების,   მონაცემების გაანალიზების და დასკვნის გაკეთების საფუძველზე).   



20 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების 

მეთოდი 

მტკიცებულება 

ჯგუფური ფსიქოკონსულტირება, თერაპია  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ოჯახური წყვილების ფსიქოკონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

სტრესის მართვა, კონსულტირება დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

 

კლინიკური ინტერვიუ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

რორშახის ტესტი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება  

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

გეშტალტ კონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქოსინთეზის ტექნიკები, პრინციპები  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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ფსიქოკონსულტირების სუპერვიზია  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

სამაგისტრო ნაშრომი ექსპერტთა ჯგუფის 

შეფასება 

სამაგისტრო 

ნაშრომის დაცვა- 

პრეზენტაცია 

სადიპლომო 

ნაშრომი, კომისიის 

მიერ ნაშრომის 

შეფასების უწყისები 

საანგარიშო პერიოდი მე-2, მე-3, მე-4 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის 

შედეგებზე გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% 

აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

სწავლის შედეგი    ე.  აჩვენებსს ეფექტური კომუნიკაციის მზაობას კლიენტის/ პაციენტის მონათხრობის (პრობლემის)მიმართ; (არის მიმღებლური 

და ავლენს ემპათიას; დროულად რეაგირებს (უკუკავშირი, ინტერპრეტაცია, მხარდაჭერა და სხვა) პაციენტის/კლიენტის ემოციური მდგომარეობის 

შესბმისად);   

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების 

მეთოდი 

მტკიცებულება 
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ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის პროცესი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება  

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

პრაქტიკა1- “გეშტალტ პრაქტიკა “ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ქეისის 

განხილვა, ინთეიქის 

მომზადება) შეფასება 

სპეციალისტის  

მიერ პრაქტიკის 

უშუალო 

პროცესზე  

დაკვირვება, 

წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, 

რაპორტის 

დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, 

სავარაუდო 

ჰიპოთეზა და აშ..)  

შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

 პრაქტიკა2 –“ფსიქოსინთეზი პრაქტიკა”  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ქეისის 

განხილვა, ინთეიქის 

მომზადება) შეფასება 

სპეციალისტის  

მიერ პრაქტიკის 

უშუალო 

პროცესზე  

დაკვირვება, 

წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 
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მიხედვით(მაგ, 

რაპორტის 

დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, 

სავარაუდო 

ჰიპოთეზა და აშ..)  

შეფასება 

 პრაქტიკა3 – “ქცევითი დარღვევები“ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ქეისის 

განხილვა, ინთეიქის 

მომზადება) შეფასება 

სპეციალისტის  

მიერ პრაქტიკის 

უშუალო 

პროცესზე  

დაკვირვება, 

წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, 

რაპორტის 

დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, 

სავარაუდო 

ჰიპოთეზა და აშ..)  

შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პრაქტიკა4- “პაციენტთა ფსიქო -დიაგნოსტიკა/კლინიკური ინტერვიუ “ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

- კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერი 

კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერის 

სპეციალისტის 

მიერ წინასწარ 

შემუშავებული 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 
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კრიტერიუმების 

მიხედვით 

პრაქტიკა5- “პაციენტთა ფსიქო -დიაგნოსტიკა /რორშახის ტესტი“ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

- პროფილის ანალიზი  

რორშახის ტესტით. 

წერილობითი 

ჩანაწერი 

პროფილის 

ანალიზის  

შეფასება 

სპეციალისტის 

მიერ წინასწარ 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

საანგარიშო პერიოდი 1-ლი, მე-3 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის 

შედეგებზე გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% 

აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

 

 

სწავლის შედეგი ვ.    მოქმედებს პროფესიული ეთიკის ფარგლებში, (კერძოდ პაციენტთან ურთიერთობისას უზრუნველყოფს ინფორმირებულ 

თანხმობას, კონფედენციალობის საზღვრების დაცვას, პაციენტის შესახებ საკმარის და ზედმეტი ინფორმაციის მოპოვების დიფერენცირებას, 

კლიენტის/პაციენტის შეხედულებების, ღირსების  პატივისცემას; კვლევის ჩატარებისას საერთაშორისო სტანდარტის დაცვას, მონაცემთა 

სანდოობის უზრუნველყოფას); 

პროგრამის კომპონენტი/ შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 
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კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, მონაცემთა  დამუშავება SPSS-ის 

გამოყენებით 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი, 

კომპიუტერული 

აქტიობების მასალა 

გეშტალტ კონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქოსინთეზის ტექნიკები, პრინციპები  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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ფსიქოკონსულტირების სუპერვიზია  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

პრაქტიკა1- “გეშტალტ პრაქტიკა “ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ქეისის განხილვა, 

ინთეიქის 

მომზადება) შეფასება 

სპეციალისტის  მიერ 

პრაქტიკის უშუალო 

პროცესზე  

დაკვირვება, წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, 

რაპორტის დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, 

სავარაუდო ჰიპოთეზა 

და აშ..)  შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

 პრაქტიკა2 –“ფსიქოსინთეზი პრაქტიკა”  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ქეისის განხილვა, 

ინთეიქის 

მომზადება) შეფასება 

სპეციალისტის  მიერ 

პრაქტიკის უშუალო 

პროცესზე  

დაკვირვება, წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, 

რაპორტის დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, 

სავარაუდო ჰიპოთეზა 

და აშ..)  შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 
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 პრაქტიკა3 – “ქცევითი დარღვევები“ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, აქტიობების 

(ქეისის განხილვა, 

ინთეიქის 

მომზადება) შეფასება 

სპეციალისტის  მიერ 

პრაქტიკის უშუალო 

პროცესზე  

დაკვირვება, წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, 

რაპორტის დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, 

სავარაუდო ჰიპოთეზა 

და აშ..)  შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პრაქტიკა4- “პაციენტთა ფსიქოდიაგნოსტიკა/კლინიკური ინტერვიუ “ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, - 

კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერი 

კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერის 

სპეციალისტის მიერ 

წინასწარ 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პრაქტიკა5- “პაციენტთა ფსიქოდიაგნოსტიკა /რორშახის ტესტი“ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება, - 

პროფილის ანალიზი  

რორშახის ტესტით. 

წერილობითი 

ჩანაწერი 

პროფილის ანალიზის  

შეფასება 

სპეციალისტის მიერ 

წინასწარ 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 
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აკადემიური წერა დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

სამაგისტრო ნაშრომი ექსპერტთა ჯგუფის 

შეფასება 

სამაგისტრო ნაშრომის 

დაცვა- პრეზენტაცია 

სადიპლომო 

ნაშრომი, კომისიის 

მიერ ნაშრომის 

შეფასების 

უწყისები 

საანგარიშო პერიოდი 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის 

შედეგებზე გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% 

აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

სწავლის შედეგი ზ.  ატარებს კვლევას დამოუკიდებლად  კლინიკური ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით, საერთაშორისო 

სტანდარტის დაცვით, მონაცემთა სანდოობის უზრუნველყოფით. 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების 

მეთოდი 

მტკიცებულება 

ფსიქიატრია და დაიგნოსიტიკური კრიტერიუმები  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 
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ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

პრეზენტაცია პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ნეიროფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასებააქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქოსომატიკა და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

სტრესის მართვა, კონსულტირება დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

 

კლინიკური ინტერვიუ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

რორშახის ტესტი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება  

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, მონაცემთა  დამუშავება SPSS-ის 

გამოყენებით 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი, 

კომპიუტერული 

აქტიობების მასალა 

პრაქტიკა4- “პაციენტთა ფსიქოდიაგნოსტიკა/კლინიკური ინტერვიუ “ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

- კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერი 

კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერის 

სპეციალისტის 

მიერ წინასწარ 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პრაქტიკა5- “პაციენტთა ფსიქოდიაგნოსტიკა /რორშახის ტესტი“ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

- პროფილის ანალიზი  

რორშახის ტესტით. 

წერილობითი 

ჩანაწერი 

პროფილის 

ანალიზის  

შეფასება 

სპეციალისტის 

მიერ წინასწარ 

შემუშავებული 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 
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კრიტერიუმების 

მიხედვით 

აკადემიური წერა დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

სამაგისტრო ნაშრომი ექსპერტთა ჯგუფის 

შეფასება 

სამაგისტრო 

ნაშრომის დაცვა- 

პრეზენტაცია 

სადიპლომო 

ნაშრომი, კომისიის 

მიერ ნაშრომის 

შეფასების უწყისები 

საანგარიშო პერიოდი მე-3 სემესტრი 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის 

შედეგებზე გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% 

აჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს. 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...) მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი თ. კონსულტირების და დიაგნოსტირების პროცესს წარმართავს დამოუკიდებლად.  (პროცესში არის თავისუფალი, ბუნებრივი, 

უკავშირი კლიენთან/პაციენტთან არის ლოგიკური და თანმიმდევრული, არის  მაქსიმალურად კლიენტზე ორიენტირებული).   

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი 

სწავლის შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების 

მეთოდი 

მტკიცებულება 
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კლინიკური ინტერვიუ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური 

შეფასებააქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

რორშახის ტესტი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების 

მასალაწერითი 

აქტიობების მასალა 

გეშტალტ კონსულტირება  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდა,  

პრეზენტაცია, 

შუალედური 

შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდა,  

პრეზენტაციის 

მასალები 

შუალედური 

შეფასება, 

აქტიობების 

(ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური 

რეფერატი, ქეისი, 

სტატია)შეფასება 

ფსიქოსინთეზის ტექნიკები, პრინციპები  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 
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ქცევის გამოყენებითი ანალიზი დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

ფსიქოკონსულტირების სუპერვიზია  დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

პრაქტიკა1- “გეშტალტ პრაქტიკა “ სპეციალისტის  მიერ 

პრაქტიკის უშუალო 

პროცესზე  დაკვირვება, 

წინასწარ განსაზღვრული 

კრიტერიუმების მიხედვით 

(მაგ, რაპორტის დამყარება, 

პრობლემის 

იდენტიფიცირება, სავარაუდო 

ჰიპოთეზა და აშ..)  შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პირევლადი 

ინტერვიუ 

(ინთეიქი)   

 პრაქტიკა2 –“ფსიქოსინთეზი პრაქტიკა”  სპეციალისტის  მიერ 

პრაქტიკის უშუალო 

პროცესზე  დაკვირვება, 

წინასწარ განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, რაპორტის 

დამყარება, პრობლემის 

იდენტიფიცირება, სავარაუდო 

ჰიპოთეზა და აშ..)  შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

კლიენტის ისტორია  
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 პრაქტიკა3 – “ქცევითი დარღვევები“ სპეციალისტის  მიერ 

პრაქტიკის უშუალო 

პროცესზე  დაკვირვება, 

წინასწარ განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით(მაგ, რაპორტის 

დამყარება, პრობლემის 

იდენტიფიცირება, სავარაუდო 

ჰიპოთეზა და აშ..)  შეფასება 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პრეზენტაციის 

მასალები 

(პორტფოლიო) 

პრაქტიკა4- “პაციენტთა ფსიქოდიაგნოსტიკა/კლინიკური 

ინტერვიუ “ 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, - 

კლინიკური ინტერვიუს 

წერილობითი ჩანაწერი 

კლინიკური 

ინტერვიუს 

წერილობითი 

ჩანაწერის 

სპეციალისტის 

მიერ წინასწარ 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

პრაქტიკა5- “პაციენტთა ფსიქოდიაგნოსტიკა /რორშახის ტესტი“ დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, - 

პროფილის ანალიზი  

რორშახის ტესტით. 

წერილობითი ჩანაწერი 

პროფილის 

ანალიზის  

შეფასება 

სპეციალისტის 

მიერ წინასწარ 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

შეფასების უწყისი, 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

ჩაშლილი 

 

ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპიის პროცესი 

 

 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 
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 ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

პრეზენტაცია პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

 

სტრესის მართვა, კონსულტირება 

 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება, 

აქტიობების (ჯგუფური ან 

ინდივიდუალური რეფერატი, 

ქეისი, სტატია)შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი 

გამოცდის ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები, წერითი 

აქტიობების მასალა 

 

საანგარიშო პერიოდი მე-2, მე-3 სემესტრები 

სამიზნე ნიშნული სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 30% აჩვენებს ძალიან მაღალ 

შედეგს. 
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დანართი 4 - საგანმანათლებლო პროგრამაში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა დაკავშირებულია თითოეული სასწავლო კურსის 

სპეციფიკასთან და პროგრამის სტუდენტთა კონტინგენტთან და გამომდინარეობს შემდეგი მიდგომებიდან:  

- საგანმანათლებლო პროგრამის ყოველ 50 სტუდენტზე გათვალისწინებული უნდა იყოს არანაკლებ ერთი აფილირებული აკადემიურ 

თანამდებობაზე მყოფი პირი; 

- საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების კრედიტების ჯამური 

რაოდენობის არანაკლებ 51%-ის განხორციელება უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალით. 

 

პროგრამაში საკონტაქტო საათების ორგანიზების ზოგადი წესი: 

- სალექციო ფორმატით საკონტაქტო საათის ორგანიზებისას სტუდენტთა ჯგუფების ფორმირებისას გათვალისწინებულია სასწავლო 

კურსების სპეციფიკა;  

- პრაქტიკული მუშაობისა და სასემინარო მუშაობისათვის ჯგუფში სტუდენტთა საშუალო, რეკომენდებული რაოდენობაა 30 

სტუდენტი. 

სასწავლო კომპონენტის განმახორციელებელი, შესაბამისი კომპონენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უფლებამოსილია, განსაზღვროს 

გამოსაყენებელი სწავლების მეთოდის შესაბამისად სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა. ასეთის არსებობის, შემთხვევაში სტუდენტთა ოპტიმალური 

ოდენობის შესახებ ჩანაწერი კეთდება შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში. 

 


