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ბუღალტერი 

 

 

  

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. ლელა ხაჭაპურაძე 1. ბიზნესის  სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის 

საფუძვლები 

2. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 

3. ფინანსური აღრიცხვა 

ფინანსები და საბანკო საქმე  (მაგისტრი) 

ფინანსისტი 

2. გიორგი კერატიშვილი 1. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა 

2. პრაქტიკა 

ბიზნესის ადმინისტრირება (ბაკალავრი)  

ბიზნესის ადმინისტრირება (მაგისტრი) 

3. მაია დუნდუა 1. კომპიუტერის საბაზისო კურსი ინჟინერ-ეკონომისტი 

4. თინათინ თულაშვილი 1. უცხო ენა ფილოლოგიის ბაკალავრი - ანგლისტიკა 

ფილოლოგიის მაგისტრი - ანგლისტიკა 

5. მანანა სიხარულიძე 1. უცხო ენა ინგლისური ენის მასწავლებელი (მაგისტრი) 

6. გრიგოლ ფოფხაძე 1. ბიზნესის  სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის 

საფუძვლები 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი 

7. ქეთევან ალექსიშვილი 1. კომპიუტერის საბაზისო კურსი ინჟინერ–სისტემოტექნიკოსი 

(მაგისტრი) 

8. თინათინ გაბრიჩიძე 1. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა 

2. ფინანსური აღრიცხვა 

ეკონომიკის პროგრამის ბაკალავრი 



ექთნის თანაშემწე 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. თინათინ თულაშვილი უცხო ენა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი.  

2. მაია დუნდუა 1. კომპიუტერის საბაზისო კურსი 

2. მათემატიკა 

ინჟინერ-ეკონომისტის  მაგისტრი  

3. მადონა კაპანაძე 1. ჰიგიენა     ექიმი 

4. ეკა ქებურია 1. სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია    

2. ბიოლოგიური  მეცნიერებების საფუძვლები 

3. ანატომია ფიზიოლოგიით 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი 

5. ნინო კაკაბაძე 1. ანატომია ფიზიოლოგიით 

2. ახალშობილთა და ბავშვთა მოვლა 

3. მელოგინის მოვლა 

4. საწარმოო პრაქტიკა 

ექიმი 

6. ლალი ზარდიაშვილი ფარმაკოლოგიის საფუძვლები ფარმაცევტი 

7. მანანა ხოსიტაშვილი 1. ფარმაკოლოგიის საფუძვლები 

2. ავადმყოფის მოვლა 

ექიმი 

8. ცირა მამალაძე შინაგანი სნეულებები ექიმი 

9. მარიამ ეფრემიძე ინფექციური დაავადებები ექიმი 

10. გიორგი ფოფხაძე ნერვული და ფსიქიური დაავადებები ექიმი 



11. იასონ ჭანტურია ქირურგიული ავადმყოფის მოვლა ექიმი 

12. ნინო ხაჩიძე საქმიანი ურთიერთობების კულტურა განათლების ადმინისტრირება, მაგისტრი 

13. ქეთევან ბუჯიაშვილი სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტი სამედიცინო და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის სპეციალობით 

14. დარეჯანი ხუხია 1. ფარმაკოლოგიის საფუძვლები 

2. შინაგანი სნეულებები 

ექიმი 

15. ვალიდა გაბრიჭიძე 1. ავადმყოფის მოვლა 

2. ინფექციური დაავადებები 

3. საწარმოო პრაქტიკა 

ექიმი 

 

 

ფარმაცევტის თანაშემწე 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. თინათინ თულაშვილი 1. ინგლისური ენა  ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

2. ლალი ზარდიაშვილი 1. ლათინური ფარმაცევტული ტერმინოლოგია 

2. ბოტანიკა 

3. ფარმაკოგნოზია 

4. ფიტოთერაპია 

5. წამლის ფორმათა ტექნოლოგია 

6. ფარმაკოლოგია 

ფარმაცევტი, პროვიზორი 



7. ფარმაცევტული ქიმია 

8. სასწავლო პრაქტიკა  (ფარმაკოგნოზია და 

ფიტოთერაპია, ბოტანიკა) 

9. საწარმოო პრაქტიკა (სოციალური ფარმაცია, წამლის 

ფორმათა ტექნოლოგია) 

3. მაია დუნდუა 1. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები  ინჟინერ-ეკონომისტის  მაგისტრი  

4. ქეთევან ალექსიშვილი 1. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები ინჟინერ–სისტემოტექნიკოსი 
(მაგისტრი) 

5. ნინო ბოკერია 

 

1. არაორგანული ქიმია 

2. ორგანული ქიმია 

ქიმიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი 

6. ეკა ქებურია 1. არაორგანული ქიმია 

2. ორგანული ქიმია 

3. ანალიზური ქიმია 

4. ტოქსიკოლოგიური ქიმია                 

5. ფარმაცევტული ქიმია 

ქიმიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი 

7. ნინო კაკაბაძე ადამიანის ფიზიოლ. ანატომიით ექიმი  

8. მადონა კაპანაძე ჰიგიენა ექიმი  

9. თეა ზარქუა 1. ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა და წამლის 

დიზაინი  

2. ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტი და მარკეტინგი 

3. სოციალური ფარმაცია    

4. ბიოეთიკა 

ფარმაცევტი, პროვიზორი მეცნიერებათა 

დოქტორი  

 

 



კომპიუტერული გრაფიკოსი 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. მანანა სიხარულიძე 1. უცხო ენა (ინგლისური) ინგლისური ენის მასწავლებელი 

2. ნუგზარ  ჩადუნელი  

 

1. საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

2. გრაფიკული რედაქტორები   

ინფორმაციული ტექნოლოგი (მაგისტრი) 

 

3. ქეთევან ალექსიშვილი 1. საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები  

2. გრაფიკული რედაქტორები   

ინჟინერ–სისტემოტექნიკოსი 

(მაგისტრი) 

4. დიანა დანელიანი 

 

1. საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

2. გრაფიკული რედაქტორები  

3. საგამომცემლო პროგრამების საფუძვლები 

4. სამგანზომილებიანი გრაფიკა (3D  studio max) 

5. სასწავლო პრაქტიკა 

მათემატიკა, ინფორმატიკა და გამოთვლითი 

ტექნიკის მასწავლებლის კვალიფიკაცია 

მათემატიკური ანალიზი (ასპირანტურა) 

პრაქტიკული გამოცდილება 

5. გრიგოლ ფოფხაძე 1. სამოქალაქო სამართლისა და სამეწარმეო 

საქმიანობის საფუძვლები 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი 

6. დავით ჯაფარიძე 

 

1. საგამომცემლო პროგრამების საფუძვლები 

2. სამგანზომილებიანი გრაფიკა (3D  studio max) 

3. სასწავლო პრაქტიკა 

არქიტექტორი (ბაკალავრი) 

 

7. ნოდარ აფხაძე 1. სამოქალაქო სამართლისა და სამეწარმეო 

საქმიანობის საფუძვლები 

იურისტი 

 

 

 

 



ინფორმაციული ტექნოლოგი 

№ სახელი გვარი კურსის დასახელება 

 

კვალიფიკაცია 

1. მანანა სიხარულიძე უცხო ენა (ინგლისური) 

 

ინგლისური ენის მასწავლებელი (მაგიტსრი) 

2. ნუგზარ  ჩადუნელი 1. კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები 

2. ოპერაციული სისტემების საფუძვლები 

3. საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

4. კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები 

5. სასწავლო  პრაქტიკა 

6. საწარმოო პრაქტიკა 

ინფორმაციული ტექნოლოგი (მაგისტრი) 

3. ქეთევან ალექსიშვილი 

 

1. კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები 

2. ოპერაციული სისტემების საფუძვლები 

3. საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

4. კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები 

5. სასწავლო  პრაქტიკა 

6. საწარმოო პრაქტიკა 

ინჟინერ–სისტემოტექნიკოსი(მაგისტრი) 

 

4. გრიგოლ ფოფხაძე სამოქალაქო სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის 

საფუძვლები 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი 

5. ნოდარ აფხაძე სამოქალაქო სამართლისა და სამეწარმეო 

საქმიანობის საფუძვლები 

იურისტი 

 

 

 

 

 



კბილის ტექნიკოსი 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. მადონა კაპანაძე 1. მოსახსნელი პროთეზების დამზადების ტექნიკა 

2. მოუხსნელი პროტეზების დამზადების ტექნიკა 

3. საღეჭი და სამეტყველო აპარატის დეფექტები 

4. მასალათმცოდნეობა 

5. კბ. და ყბების სისტემების ანატომია 

ფიზიოლოგია, მორფოლოგია 

6. საწარმოო პრაქტიკა 

ექიმი-სტომატოლოგი 

2. მანანა სიხარულიძე 
უცხო ენა 

ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

3. თინათინ თულაშვილი 
უცხო ენა 

ფილოლოგიის ბაკალავრი - ანგლისტიკა 

ფილოლოგიის მაგისტრი - ანგლისტიკა 

4. მაია დუნდუა კომპიუტერის საბაზისო კურსი ინჟინერ-ეკონომისტი 

5. ეკა ქებურია სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია ქიმიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი 

6. ქეთევან ბუჯიაშვილი სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტი სამედიცინო და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის სპეციალობით 

7. ნინო ხაჩიძე საქმიანი ურთიერთობების კულტურა განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი 

 

 

 



მასაჟისტი 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. მაია დუნდუა კომპიუტერის საბაზისო კურსი ინჟინერ-ეკონომისტის  მაგისტრი 

2. ეკა ქებურია  სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია    საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი 

3. ქეთევან ბუჯიაშვილი სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტი სამედიცინო და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის სპეციალობით 

4. მანანა სიხარულიძე  

 

უცხო ენა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

5. თინათინ თულაშვილი უცხო ენა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

6. ცირა მამალაძე შინაგანი სნეულებები ექიმი 

7. დარეჯანი ხუხია შინაგანი სნეულებები ექიმი 

8. ნინო კაკაბაძე 1. ანატომია, ფიზიოლოგიით 

2. პირველადი დახმარება 

ექიმი 

9. ნონა გოგუაძე 1. მასაჟი 

2. სამკურნალო ფიზკულტურა 

3. სასწავლო პრაქტიკა/საწარმოო პრაქტიკა 

სამკურნალო ფ/კ-ის მეთოდისტი 

10. მადონა კაპანაძე ჰიგიენა ექიმი-სტომატოლოგი 

11. ეკა კორძაძე პირველადი დახმარება ექიმი 

12. ვალიდა გაბრიჭიძე პირველადი დახმარება ექიმი 



13. ლალი ზარდიაშვილი ლათინური ენა ფარმაცევტი 

 

 

ოფისის მენეჯერი 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. თინათინ თულაშვილი ინგლისური ენა B1 ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

2. მაია დუნდუა 1. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები  

2. საქმისწარმოების საფუძვლები 

3. სასწავლო პრაქტიკა 

ინჟინერ-ეკონომისტის  მაგისტრი 

3. ირინა დვალი 

 

1. მართლწერის ნორმები 

2. პროფესიული ეთიკა, კომუნიკაცია და საქმიანი 

ეტიკეტი 

3. მეტყველების კულტურა 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

 

4. ნინო ნიკურაძე 1. მართლწერის ნორმები 

2. პროფესიული ეთიკა, კომუნიკაცია და საქმიანი 

ეტიკეტი 

3. მეტყველების კულტურა 

ორგანიზატორ-მეთოდისტი; რეჟისორი. 

მაგისტრი 

5 წელზე მეტი მუშაობის სტაჟი შესაბამის 

სფეროში. 

5. გრიგოლ ფოფხაძე 1. ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლები 

2. შრომის  სამართლის საფუძვლები 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი 

6. ნოდარ აფხაძე 1. შრომის სამართლის საფუძვლები იურისტი 

 



პრაქტიკოსი ექთანი 

№ სახელი, გვარი კურსი/მოდული/საგანი კვალიფიკაცია 

1. თინათინ თულაშვილი უცხო ენა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

2. მანანა სიხარულიძე უცხო ენა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი, ფილოლოგიის მაგისტრი. 

3. მაია დუნდუა კომპიუტერის საბაზისო კურსი ინჟინერ-ეკონომისტის  მაგისტრი  

4. მადონა კაპანაძე 1. მედიცინის ისტორია 

2. ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი 

3. ეპიდემიოლოგია 

4. ჰიგიენა 

ექიმი-სტომატოლოგი 

5. ნინო კაკაბაძე 1. ადამიანის ნორმალური ანატომია ფიზიოლოგიით 

2. პირველადი სამედიცინო დახმარება 

3. მეანობა-გინეკოლოგია 

4. ბავშვთა დაავადებები 

5. საწარმოო პრაქტიკა 

ექიმი 

6. ლალი ზარდიაშვილი სამედიცინო ფარმაკოლოგია  ფარმაცევტი 

7. ეკა ქებურია 1. სამედიცინო ბიოლოგია 

2. სამედიცინო ეთიკა 

3. ადამიანის ნორმალური ანატომია ფიზიოლოგიით 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი  

8. ნატო დურგლიშვილი დერმატოვენეროლოგია ექიმი, მედიცინის დოქტორი 



9. ცირა მამალაძე შინაგანი სნეულებები ექიმი 

10. მანანა ხოსიტაშვილი ავადმყოფის მოვლა ექიმი 

11. ეკა კორძაძე 1. პირველადი სამედიცინო დახმარება 

2. ინტენსიური თერაპია, რეანიმაცია 

3. პალიატიური მზრუნველობა 

ექიმი 

12. მარიამ ეფრემიძე ინფექციური დაავადებები ექიმი 

13. გიორგი ფოფხაძე ნერვული და ფსიქიური დაავადებები ექიმი 

14. იასონ ჭანტურია 1. ქირურგია 

2. ონკოლოგია 

ექიმი 

15. ნანა კინწურაშვილი ფიზიოთერაპია ექიმი 

16. ნინო ხაჩიძე 1. მართვა და ლიდერობა 

2. საქმიანი ურთიერთობების კულტურა 

3. პედაგოგიკის და ანდრაგოგიკის საფუძვლები 

განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი 

 

17. ქეთევან ბუჯიაშვილი 1. სამედიცინო ეთიკა ფსიქოლოგი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტი სამედიცინო და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის სპეციალობით 

18. დარეჯანი ხუხია 1. სამედიცინო ფარმაკოლოგია 

2. შინაგანი სნეულებები 

3. ონკოლოგია 

ექიმი 

19. ვალიდა გაბრიჭიძე 1. ავადმყოფის მოვლა 

2. პირველადი სამედიცინო დახმარება 

3. ინფექციური დაავადებები 

ექიმი 



4. პალიატიური მზრუნველობა 

5. ინტენსიური თერაპია, რეანიმაცია 

6. საწარმოო პრაქტიკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 

№ სახელი, გვარი მოდული, რომელსაც ახორციელებს 
კვალიფიკაცია/სამუშაო 

გამოცდილება 
შენიშვნა 

1. გრიგოლ ფოფხაძე მეწარმეობა 3 სამართალმცოდნეობის 

ბაკალავრი 

 

2. ანა ბერიშვილი მეწარმეობა 3 პრაქტიკული გამოცდილება 

(ფინანსური ანალიტიკოსი, 

მარკეტინგის მენეჯერი) 

 

3. თინათინ თულაშვილი უცხოური ენა/ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი - 

ანგლისტიკა 

ფილოლოგიის მაგისტრი - 

ანგლისტიკა 

 

4. ქეთევან ალექსიშვილი ინფორმაციული წიგნიერება 2 მართვის ავტომატიზებული 

სისტემების სპეციალისტი 

 

5. ნუგზარ ჩადუნელი ინფორმაციული წიგნიერება 2 ინჟინერის დოქტორი 

ინფორმატიკაში 

 

6. ირინა დვალი 1. ქართულია ენა A2 

2. ქართული ენა B1 

ფილოლოგიის, სპარსული და 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის, თარჯიმნის 

კვალიფიკაცია 

 

7. თამარ ბაქრაძე 1. გაცნობითი პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

პედაგოგი 

2. საწარმოო პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

პედაგოგი 

3. პრაქტიკული პროექტი ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

პედაგოგისათვის - ფიზიკური გარემოსა  და თამაშით 

სწავლების გამოყენებით  ადრეული ასაკის 

აღსაზრდელთა მრავალმხრივი განვითარება. 

ძირითადი ეტაპები 

განათლების ადმინისტრირების 

მაგისტრი 

ხელოვნების ისტორიისა და 

თეორიის მაგისტრი 

პრაქტიკული გამოცდილება 

(ბაღის ხელმძღვანელი და 

პედაგოგი, ხელოვნების 

მასწავლებელი, ტრენერი, 

მოწვეული ლექტორი) 

 



4. ადრეული განათლების კურიკულუმი 

5. ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა 

6. სააღმზრდელო გარემო 

7. სააღმზრდელო პროცესი 

8. სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, 

წიგნიერება 

9. სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა 

10. სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული 

ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები 

11. დაკვირვება და შეფასება 

12. ოჯახი, თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება 

13. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

14. პროფესიული ეთიკა 
8. ნინო ჯიჯავაძე 1. გაცნობითი პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

პედაგოგი 

2. საწარმოო პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

პედაგოგი 

3. პრაქტიკული პროექტი ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

პედაგოგისათვის - ფიზიკური გარემოსა  და თამაშით 

სწავლების გამოყენებით  ადრეული ასაკის 

აღსაზრდელთა მრავალმხრივი განვითარება. 

ძირითადი ეტაპები 

4. ადრეული განათლების კურიკულუმი 

5. ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა 

6. სააღმზრდელო გარემო 

7. სააღმზრდელო პროცესი 

8. სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, 

წიგნიერება 

9. სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა 

10. სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული 

ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები 

11. დაკვირვება და შეფასება 

განათლების ადმინისტრირების 

მაგისტრი 

სახვითი ხელოვნების, ხაზვის 

და შრომითი სწავლების 

მასწავლებლის კვალიფიკაცია 

პრაქტიკული გამოცდილება 

(სასწავლო პროგრამების 

კოორდინატორი, ტრენერი, 

მოწვეული ლექტორი) 

 



 

12. ოჯახი, თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება 

13. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

14. პროფესიული ეთიკა 
9. ეკა ღვინიაშვილი 1. ადრეული განვითარების თავისებურებები 

2. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან 

მუშაობის თავისებურებები 

ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში  

10. ქეთევან ბუჯიაშვილი 1. ადრეული განვითარების თავისებურებები 

2. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან 

მუშაობის თავისებურებები 

სამედიცინო ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტი სამედიცინო და 

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის 

სპეციალობით 

 

11. თინათინ გაბრიჩიძე 1. პროფესიული ეთიკა 

2. ოჯახი, თემი და სააღმზდელო დაწესებულება 

განათლების ადმინისტრირების 

პროგრამის მაგისტრი 

განათლების მეცნიერებების 

მიმართულების დოქტორანტი 

 

12. ეკატერინე 

დოლიაშვილი 

1. ადრეული განვითარების თავისებურებები 

2. დაკვირვება და შეფასება 

3. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან 

მუშაობის თვისებურებები 

ზოგადი და სამედიცინო 

ფსიქოლოგი 

განათლების ფსიქოლოგის 

მაგისტრი 

 

13. ხათუნა მეტრეველი ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა ისტორიის მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

საბავშვო ბაგა-ბაღში მუშაობის 

პრაქტიკული გამოცდილება 

 

14. ია ალადაშვილი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ქიმიის მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი 

საბავშვო ბაგა-ბაღში მუშაობის 

პრაქტიკული გამოცდილება 

 

15. ნათია უკლება სააღმზრდელო პროცესი კორექციული პედაგოგიკის 

ბაკალავრის ხარისხი 

საბავშვო ბაგა-ბაღში მუშაობის 

პრაქტიკული გამოცდილება 

 


