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სასწავლო კურსის/მოდულის სილაბუსი

სასწავლო კურსის /მოდულის
სახელწოდება

problemaze dafuZnebuli swavleba

ავტორი (ავტორები) ზაალ კოკაია
სასწავლო
კურსის/მოდულის კოდი

სასწავლო კურსის/მოდულის
სტატუსი

მედიცინის ფაკულტეტი

doqtorantურა

სავალდებულო

სასწავლო კურსის/მოდულის
მიზნები

problemaze dafuZnebuli swavlebis meTodis
Teoriuli safuZvlebis da ZiriTadi miznebis
gacnoba da am swavlebis formiT sargeblobis
praqtikuli Cvevebis Camoyalibeba.

კრედიტების რაოდენობა და
საათების განაწილება
სტუდენტის დატვირთვის
შესაბამისად (ECTS)

5 ECTS კრედიტი. საკონტაქტო საათები 30 საათი,
დამოუკიდებელი – 95საათი;

ლექტორი (ლექტორები) zaal kokaia, profesori, lundis
universiteti, samedicino fakulteti,
klinikuri mecnierebebis kaTedra, Klinikgatan
26, 221 84 Lund, Sweden, sakontaqto telefoni +46
462220276
(mob) +46 705 365 917

დაშვების წინაპირობები inglisuri enis B2 done (inglisurenovani
jgufisaTvis)

სწავლის შედეგები kursdamTavrebuli unda flobdes codnas:
pds-is meTodebis safuZvlebis, miznebisa da
Sedegebis Sesaxeb.

kursdamTavrebuls unda SeeZlos
1. miiRos monawileoba pds-Si rogorc jgufis
wevrma, Tavmjdomarem, mdivanma da Caataros
mecadineoba rogorc tutorma

სასწავლო კურსის/მოდულის
შინაარსი problemaze dafuZnebuli swavlebis (pbs)

Teoris ZiriTadi sakiTxebis gacnoba;

pbs-is ZiriTadi etapebis gacnoba;

pbs-is Sesaxeb filmis naxva da garCeva;

pbs-is jgufebad dayofa da praqtikuli
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mecadineobebis Catareba.

Praqtikuli mecadineobebis Sedegebis
kritikuli analizi, Secdomebis
identificireba.

studentis, jgufis, Tavmjdomaris, mdivnis da
tutoris rolis analizi.

studentebTan individualuri muSaoba.

studentebisTvis saWiro da gadasaWrel
problemebze muSaoba.

სწავლების/სწავლის
მეთოდები

kursi iTvaliswinebs Teoriuli masalis
gadacemas leqciebis saxiT, praqtikul
mecadineobebs da distanciur kavSirs
internetis saSualebiT.

შეფასების კრიტერიუმები interaqtiur leqciaze gamovlenili codna da
aqtioba 15%

pbs-is praqtikul meca-dineobebSi monawileoba
da aqtioba 25%

individualuri da jgufuri davalebebis
micema 20%

werilobiTi testi da zepirsityvieri
gasaubreba 40%

saboloo Sefaseba 100%
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Sesabamisi internet gverdebi damoukidebeli
muSaobisa da diskusiisaTvis
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დანართი 2

დანართი

N ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის/ლაბორატორიული
სამუშაოს და ა. შ. თემა

ლიტერატურა
(შესაბამისი გვერდების
მითითებით)


