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დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებული 

ხედვები, ვალდებულებები ასახული აქვს მის მისიასა, საუნივერსიტეტო საქმიანობის მიზნებში, 

სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებში. დტსუ-ში ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა გულისმობს 

უნივერსიტეტის საქმიანობის ყველა დონეზე მის („ინტერნაციონალიზაციის“) ჩართულობას; მისი 

ასახვა პირობითად შესაძლებელია როგორც კოლაბორაცია (სტრატეგიული მიზანი N5) და 

გამოცდილების ინტერნაცინალიზაცია (სტრატეგიული მიზანი N9) და შეიძლება განხილული იყოს 

ინსტიტუციურ, პროგრამულ და ინდივიდუალური ხელშეწყობის დონეებზე. 

 

 

ინტერნაციონალიზაციის ინსტიტუციური დონე 

უნივერსიტეტის ჩართულობა/მონაწილეობა საერთაშორისო პროფესიულ ასოციაციებსა და 

ინტერნაციონალურ საუნივერსიტეტო ქსელებში:European University Association (EUA, www.eua.be), 

Association for Medical Education in Europe (AMEE, www.amee.org),The Association of Medical Schools in 

Europe (AMSE, www.amse-med.eu),European Board of Medical Assessors (www.ebma.eu),Organisation for 

PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (www.orpheus-med.org),ჩვენი 

აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები იკავებენ აქტიურ პოზიციებს ისეთი ორგანიზაციების 

საქართველოს წარმომადგენლობებში, როგორებიცაა: European Union of Medical Specialists (UEMS, 

www.uems.eu), International Federation of Medical Students Associations (IFMSA, www.ifmsa.org). 

უნივერსიტეტის ჩართულობა საერთაშორისო განვითარებასა და კვლევებზე ორიენტირებულ 

პროექტებში:  

დაფინანსებული:  

 Tempus: PACT - “Project Actors Capacity Building in Caucasus” 

 ePBLnet – “Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centres in Medical 

Education, focused on PBL and Virtual Patients” 

 INTEGRITY –„Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education 

Institutions in Georgia“ 

 

დასაფინანსებლადჩაბარებული საგრანტო განაცხადები  

http://www.eua.be/
http://www.amee.org/
http://www.amse-med.eu/
http://www.ebma.eu/
http://www.orpheus-med.org/
http://www.uems.eu/
http://www.ifmsa.org)/
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 Erasmus+: TASk - Capacity Building in Teaching and Assessment of Clinical Reasoning Skills in MD 

Curricula 

 Erasmus+: BIOTUNE - BIOsafety Training and UNiversity Education: developing a common 

framework in the Eastern Partnership Region 

 Erasmus+: CDMed - Curriculum Development in Medical study programmes 

 Erasmus+: DREAM - Capacity building in healthcare innovation and entrepreneurship 

 

ინტერნაციონალიზაციის პროგრამულ (საგანმანათლებლო პროგრამები) დონეზე 

 უნივერსიტეტის პროგრამათა შემუშავება და განვითარება საერთაშორისო საუკეთესო 

გამოცდილებაზე დაფუძნებით; მათ შორის პროგრამის შინაარსის, სასწავლო ლიტერატურის, 

ახალი საგანმანათლებლო მეთოდების, ფორმატების და რესურსების დანერგვით. 

 სადოქტორო სწავლებაში ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის ხელშემწყობი 

ღონისძიებები. 

 სადოქტორო სწავლებაში კოლაბორაცია (ექსპერტული თანამშრომლობა, ერთობლივი 

ხელმძღვანელობა)  

 

ინტერნაციონალიზაცია ინდივიდუალური ხელშეწყობის დონეზე 

 

 სტუდენტთა ინტერნაციონალურ კულტურულ დიალოგში ჩართვის ხელშეწყობა: ქართველ 

და უცხოელ სტუდენტთა ერთობლივი მონაწილეობა დტსუ-ს სტუდენტურ ორგანიზაციებში, 

ინტერესთა ჯგუფებში, მათ მიერ ორგანიზებულ სტუდენტურ კონფერენციებსა, ვორქშოპებსა 

და სხვა აქტივობების მომზადებასა და ჩართულობაში. 

 სტუდენტთა ხელშეწყობა საზღვარგარეთ არჩევითი კურსის ფარგლებში გარკვეული 

სასწავლო კურსების ტრენინგების გავლისა და კონფერენციებში მონაწილეობაში. 

 ქართული ენის სავალდებულო კურსი უცხოელებისთვის 

 საგანმანათლებლო და კვლევითი კოლაბორაცია მათ შორის საზღვარგარეთ მოღვაწე დტსუ 

კურსდამთვრებულებთან 
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 სტუდენტებისთვის მაასტრიხტის პროგრეს-ტესტის მიწოდება, მათ შორის უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისთვის უკუკავშირის მიწოდების მიზნით 

 უნივერსიტეტის პედაგოგთა და სტუდენტთა ხელშეწყობა სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობის და მოხსენების მიზნით 

 უნივერსიტეტის პედაგოგთა, სტუდენტთა კოლაბორაცია ევროპულ ანალოგიური მიზნების 

(განათლება, კვლევა) მქონე ორგანიზაციებთან. 


