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I I I - კურსი        ე,ვ,ზ,თ - ჯგუფი 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

პათოლოგია 1 09:00 16.09-16.10 21.10.2019 

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა 1 09:00 22.10-04.11 07.11.2019 

ზოგადი ქირურგია  14:00 07.11-05.12 09.12.2019 

კვლევის უნარ-ჩვევები 2 13:00 10.12-19.12 25.12.2019 

ფარმაკოლოგია 09:00 17.12-22.01 27.01.2020 

რენტგენოლოგია, სამ. რადიოლოგია, სხივ. 

დიაგნოსტიკა 

09:00 28.01-13.02 15.02.2020 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

ზოგადი ქირურგია 14:00 16.09-15.10 17.10.2019 

პათოლოგია 09:00 18.10-16.11 18.11.2019 

ფარმაკოლოგია 09:00 19.11-16.12 19.12.2019 

კვლევის უნარ-ჩვევები 2 13:00 19.11-02.12 04.12.2019 

რენტგენოლოგია, სამ. რადიოლოგია, სხივ. 

დიაგნოსტიკა 

09:00 23.12-21.01 23.01.2020 

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა 09:00 24.01-06.02 08.02.2020 
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IV- კურსი 
ა, ბ, გ - ჯგუფი  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ, ე, ვ- ჯგუფი  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

ქირურგია 1 9:00 16.09-28.10 31.10.2019 

კვლევის უნარ-ჩვევები 3 14:00 30.09-11.10 17.10.2019 

მეანობა 9:00 01.11-26.11 28.11.2019 

ფტიზიატრია ა,ბ 9:00 02.12-09.12 12.12.2019 

ლექცია ა,ბ,გ 12:00 

ფტიზიატრია გ 13:00 

არჩევითი 9:00 13.12-26.12 08.01.2020 

კლინიკური უნარ-ჩვევები 4  13:00 13.12-26.12 27.12.2019 

პედიატრია 9:00 09.01-03.02 

 

06.02.2020 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი თარიღი 

შინაგანი მედიცინა 9:00 16.09-31.10 04.11.2019 

ნევროლოგია 9:00 06.11-06.12 09.12.2019 

ტრავმატოლოგია, ორთოპედია 9:00 10.12-25.12 26.12.2019 
სამედიცინო ფსიქოლოგია 13:00 12.12-25.12 08.01.2020 

უროლოგია 10:00 09.01-29.01 03.02.2020 
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IV- კურსი 
ზ, თ,   - ჯგუფი  

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                              

V- კურსი  ა, ბ, გ- ჯგუფი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                 

                    

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

ნევროლოგია 9:00 16.09-18.10 21.10.2019 

უროლოგია 10:00 22.10-11.11 14.11.2019 

შინაგანი მედიცინა 9:00 15.11-09.01 13.01.2020 

ტრავმატოლოგია, ორთოპედია 9:00 14.01-29.01 31.01.2020 

სამედიცინო ფსიქოლოგია 13:00 14.01-27.01 01.02.2020 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

ეპიდემიოლოგია 9:00 16.09-11.10 17.10.2019 

ჰემატოლოგია,ტრანსფუზიოლოგია ა,ბ ჯგ 9:00 16.10-31.10 04.11.2019 
ლექცია 12:00-13:00 

ჰემატოლოგია,ტრანსფუზიოლოგია გ ჯგ 13:00 

დერმატო-ვენეროლოგია 9:00 05.11-22.11 25.11.2019 

ქირურგია 2 14:00 26.11-24.12 26.12.2019 

არჩევითი 10:00 10.12-20.12 08.01.2020 

შინაგანი მედიცინა 2 9:00 27.12-07.02 10.02.2020 
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                 ჯგუფი ვ,დ,ე, 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       ზ,თ, ი ჯგუფი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

ინფექციური დაავადებები 0900 16.09-16.10 21.10.2019 
საოჯახო მედიცინა         0900 22.10-11.11   14.11.2019 

ონკოლოგია (დ, ე - ჯგუფები)       0900  

15.11-27.11 

 

02.12.2019 ლექცია 1200 

ონკოლოგია (ვ- ჯგუფი)       1300 

გინეკოლოგია 0900 02.12-23.12 26.12.2019 

ალერგოლოგია,კლინიკური იმუნოლოგია (დ, ე - ჯგუფები)       0900 27.12-17.01 20.01.2020 

ლექცია 1200 

ალერგოლოგია,კლინიკური იმუნოლოგია  (ვ- ჯგუფი)       1300 

ენდოკრინოლოგია 0900 21.01-31.01 03.02.2020 

არჩვითი 1300 21.01-31.01 04.02.2020 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

გინეკოლოგია 0900 16.09-04.10 07.10.2019 
დერმატო-ვენეროლოგია + შაბათი 0900 08.10-25.10 28.10.2019 

ალერგოლოგია,კლინიკური იმუნოლოგია (დ, ე - ჯგუფები)      + შაბათი 0900 25.10-08.11 11.11.2019 

ლექცია 1200 

ალერგოლოგია,კლინიკური იმუნოლოგია  (ვ- ჯგუფი)       1300 

ინფექციური დაავადებები +შაბათი 0900 15.11-16.12 19.12.2019 

საოჯახო მედიცინა 0900 20.12-20.01 23.01.2020 

ონკოლოგია (დ, ე - ჯგუფები)       0900 24.01-05.02 07.02.2020 
ლექცია 1200 

ონკოლოგია (ვ- ჯგუფი)       1300 
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საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 

კლინიკური ფარმაკოლოგია 1400 16.09-04.10 07.10.219 

ლაბორატორიული მედიცინა ა ჯგ 0900 08.10-12.10 17.10.2019 

ლაბორატორიული მედიცინა ბ ჯგ 1200 

ლაბორატორიული მედიცინა გ ჯგ 1500 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ა,ბ ჯგ) 0900 16.10-12.11 14.11.2019 

ლექცია 1200 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (გ  ჯგ) 1300 

კლინიკური ტოქსიკოლოგია  (ა  ჯგ) 1400 16.10-23.10 28.10.2019 

კლინიკური ტოქსიკოლოგია  ბ ჯგ 1400 29.10-05.11 11.11.2019 

ფსიქიატრია (ბოლო შაბათი) 1000 15.11-30.11 02.12.2019 

კლინიკური ტოქსიკოლოგია  გ ჯგ 0900 04.12-11.12 16.12.2019 

ანესთეზიოლოგია,რეანიმატოლოგია 1300 04.12-17.12 19.12.2019 

არჩევითი   0900 04.12-14.12 16.12.2019 

ლექცია 1200 

ენდოსკოპია  (ა,ბ ჯგ) 0900 20.12-15.01 20.01.2020 

ლექცია 1200 

ენდოსკოპია  (გ ჯგ) 1300 

კლინიკური უნარ-ჩვევები 5 1000 16.01-28.01 29.01.2020 

არჩევითი 1500 21.01-03.02 06.02.2020 

კვლევის უნარ-ჩვევები  4 1000 30.01-10.02 11.02.2020 
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 \ 

                            

                   დ, ე, ვ - ჯგუფი  

 

საგნის დასახელება დასაწყისი თარიღი გამოცდა 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (დ,ე ჯგ) შაბათი ვსწავლობთ 0900 16.09-08.10 10.140.2019 

ლექცია 1200 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ვ ჯგ) შაბათი ვსწავლობთ 1300 

არჩევითი ვ ჯგ 0900 16.09-26.09 27.09.2019 

არჩევითი დ,ვჯგ 1300 16.09-26.09 27.09.2019 

ბავშვთა ქირურგია (დ-ჯგუფი)          0900 11.10-22.10 24.10.2019 

ლექცია 1200 

ბავშვთა ქირურგია (ე-ჯგუფი)          1300 

ოტო-რინო-ლარინგოლოგია(ვ-ჯგუფი)    0900 11.10-22.10 24.10.2019 

ოტო-რინო-ლარინგოლოგია (დ-ჯგუფი) 0900 25.10-04.11 07.11.2019 

ლექცია 1200 

ოტო-რინო-ლარინგოლოგია (ე-ჯგუფი) 1300 

ბავშვთა ქირურგია (ვ-ჯგუფი)          0900 25.10-04.11 07.11.2019 

სასამართლო მედიცინა ( დ ჯგუფი) 0900 08.11-20.11 25.11.2019 

ლექცია 1200 

სასამართლო მედიცინა ( ე  ჯგუფი) 1300 

ნეიროქირურგია  (ვ-ჯგუფი)               ლექცია(გაერთ)   12:00  სთ 0900 08.11-15.11 18.11.2019 

ნეიროქირურგია  (დ,ე-ჯგუფი)          1300 

გერიატრია  (ვ-ჯგუფი) 1400 08.11-15.11 18.11.2019 

გერიატრია  (დ-ჯგუფი) 1500 08.11-15.11 18.11.2019 

სასამართლო მედიცინა (ვ-ჯგუფი) 1000 21.11-04.12 09.12.2019 

კვლევის უნარ-ჩვევები 4        1400 03.12-13.12 14.12.2019 

გერიატრია  ( ე  ჯგუფი) 1000 16.12-23.12 26.12.2019 

პალიატიური მედიცინა (ვ-ჯგუფი) 1400 16.12-20.12 23.12.2019 

რეპროდუქტოლოგია   1000 09.01-21.01 23.01.2020 

პალიატიური მედიცინა (დ-ჯგუფი) 1400 09.01-15.01 27.01.2020 

პალიატიური მედიცინა (ე-ჯგუფი) 1400 16.01-22.01 27.01.2020 

ოფთალმოლოგია (დ,ე-ჯგ) შაბათი ვსწავლობთ 0900 28.01-06.02 10.02.2020 

ლექცია 1200 

ოფთალმოლოგია (ვ ჯგ) 1300 

არჩევითი (ვ-ჯგ) 0900 28.01-07.02 11.02.2020 

არჩევითი (დ, ე-ჯგ) 1400 28.01-07.02 11.02.2020 


