
 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის  

მედიცინის სკოლა 
საქართველოს ჯანდაცვის ადმინისტრატორთა ასოციაცია 

ექიმთა მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები 
 

 

სასწავლო კურსებში ჩართული 
პედაგოგები 

 

 

 

ოთარ გერზმავა, 
სასწავლო კურსის 
ხელმძღვანელი 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის 
მედიცინის სკოლის სრული 
პროფესორი, 
მედ.მეცნ.დოქტორი,  
პროფესორი, სასწავლო 
პოგრამების ხელმძღვანელი 

ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, 
მენეჯმენტი, 
ეკონომიკა 
საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვა 
 
 

 

ანა თეგეთაშვილი, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის 
მედიცინის სკოლის დეკანი 
 
 

ჯანდაცვის 
მენეჯმენტი 

 

დავით ბიკოები,  
სასწავლო კურსის 
კომპიუტერული 
უზრუნველყოფა 
 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის WEB 
გვერდის ადმინისტრატორი 

პროგრამირება 

 

გულნარა 
გურაშვილი, 
სასწავლო კურსის 
ადმინისტრატორი 
 

გრიგოლ რობაქიძის სახ. 
უნივერსიტეტის 
ადმინისტრატორი 

 

 

ინგა მარგველიძე 
სასწავლო კურსის 
პასუხისმგებელი 
მდივანი 
 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის 
მედიცინის სკოლის ოფის-
მენეჯერი 
 

 



 

თინათინ დოლიძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 

თსსუ-ის სამაგისტრო კურსის 
„ჯანდაცვის მენეჯმენტი და 
ადმინისტრირება“ მოწვეული 
პროფესორი 

ჯანდაცვის 
მენეჯმენტი, 
მარკეტინგი, 
ბიზნესი და 
მართვა 

 

ვასილ კიკუტაძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის 
ბიზნესისა და მართვის 
სკოლის ასოცირებული 
პროფესორი, ეკონომიკის 
დოქტორი 

ბიზნესი და 
მართვა, 
სტრატეგიული 
მენეჯმენტი 

 

მანანა ცინცაძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 
 
 
 

საქართველოს დაავადებათა 
კოტროლის ცენტრის 
სტატისტიკის 
დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ 
მეცნიერებათა დოქტორი 

ჯანდაცვის  
სტატისტიკა  

 
 

ციალა ბუქური, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 

საქართველოს ტექნიკური და 
სამედიცინო 
უნივერსიტეტების 
პროფესორი, კურსის 
მოწვეული პედაგოგი 

ჯანდაცვის 
ეკონომიკა და 
დაფინანსება, 
საფინანსო 
აუდიტი 

 

ოთარ ვასაძე,  
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 

საქართველოს 
უნივერსიტეტის სრული 
პროფესორის, მედიცინის 
აკადემიური დოქტორი, 
აკად.გ.ჩაფიძის  სახ.გულის 
ცენტრის საკადრო 
სამსახურის ხელმძღვანელი  

ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, 
მენეჯმენტი, 
ეკონომიკა 



 

ლია სვანიძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 
 
 

სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 
ფსიქოლოგიის აკადემიური  

ზოგადი და კერძო 
ფსიქოლოგია 

 

თენგიზ ვერულავა, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 
 
 
 

ილიას უნივერსიტეტის 
ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და 
ეკონომიკის ცენტრის და 
დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი, მედიცინის 
აკადემიური დოქტორი, 
სრული პროფესორი 

ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, 
მენეჯმენტი,  
ეკონომიკა, 
სადაზღვევო საქმე 

 

ვახტანგ სურგულაძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 
 
 

კავკასიის ბიზნეს სკოლის 
ჯანდაცვის მენეჯმენტის 
ფაკულტეტის დეკანი, 
კონსილიუმი მედულა,  
დირექტორი 
 

ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, 
მენეჯმენტი,  
ეკონომიკა, 
სადაზღვევო საქმე 

 

გიორგი შაშიაშვილი, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი  
 
 
 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლის 
ასისტენტ- 
პროფესორისამართლის  
აკადემიური დოქტორი 

სამართალ 
მცოდნეობა 

 

ნიკოლოზ გეგეშიძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 

წმინდა შპს "წმინდა მიქაელ 
მთავარანგელოზის სახ. 
მრავალპროფილიანი 
კლინიკური საავადმყოფო", 
სამედიცინო მენეჯერი, 
ხარისხის მართვის 
სამსახურის ხელმძღვანელი 

ხარისხის მართვა, 
საკადრო 
მენეჯმენტი, 
ჯანდაცვის 
კანონმდებლობა 



 

ირაკლი თედორაძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 

იურიდიული და ბიზნეს 
საკონსულტაციო კომპანია 
Ted’s Solution - ის მმართველი 
პარტნიორი, ეკონომიკის და 
სამართლის საერთაშორისო 
საბჭოს თავჯდომარე, 
თბილისის სასწავლო 
უნივერსიტეტის მოწვეული 
პროფესორი 

სამართალ 
მცოდნეობა, 
ეკონომიკა 

 

თინათინ გაბრიჩიძე, 
სასწავლო კურსის 

მოწვეული 
პედაგოგი 

 

მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა 
ცენტრალური საავადმყოფოს 
კლინიკური 
ეპიდემიოლოგი 
 
 

ეპიდემიოლოგია 

 

ვაჟა ზეიკიძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 
 
 
 

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ასისტენტ 
პროფესორი, ეკონომიკის 
დოქტორი 

ეკონომიკა და 
ფინანსები 

 

ნაზი მგელაძე, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 

აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის შჯსდ 
სამინისტროს იურიდიული 
დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი 
 
 
 
 
 

ჯანდაცვის 
სამართალი, 
ადამიანის 
უფლებათა დაცვა 

 

თამარ გამსახურდია, 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 

გრიგოლ რობაქიძის 
სახ.უნივერსიტეტის 
ბიზნესისა და მართვის 
სკოლის სრული პროფესორი, 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორი 
 
 

საფინანსო 
მენეჯმენტი, 
ბიზნესი და 
მართვა 



 

მიხეილ 
გოგატიშვილი , 
სასწავლო კურსის 
მოწვეული 
პედაგოგი 
 
 

საჯარო მმართველობის 
ფაკულტეტის  სრული 
პროფესორი, 
ფილოსოფიის დოქტორი,  

პოლიტოკური 
ფილოსოფია,  
სამართლის 
ფილოსოფია 
ფსიქოლოგია 

 


