
2015-2019 წლის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ფარმაციის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე შეადგენს 99 გამოიკითხა 55, რაც შეადგენს 55%ს. 

 

 

 

 

 

 



ხომ არ დაასახელებდით საგნებს, რომლებიც საჭიროდ მიგაჩნიათ რომ სტუდენტობისას 

ჯობდა გესწავლათ 

 37% ამბობს რომ  ვერ ასახელებს 

 გავზრდიდი ფარამკოლოგიის საათებს 

 ინგლისური, ფარმაკოლოგია 

 მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი 

 პროგრამა ძალიან კარგად იყო შედგენილი და არაფერს დავამატებდი 

 რაც ვისწავლე საკმარისი იყო 

 რაც საჭირო იყო ვისწავლეთ 

 საგნებს ვერ ვასახელებ, მაგრამ სწავლების მეთოდებს შევცვლიდი რამდენიმე საგნის 

 საკმარისი იყო მიღებული ცოდნა 

 სასწავლო კურსების გავლისას მიღებული ცოდნა სრულიად საკმარისი იყო 

 უფრო მეტის სწავლა ყოველთვის შეიძლება. 

 ფარმაკოლოგიას და ფარმაკოგნოზიას დავუთმობდი მეტ დროს 

 ყველა საჭირო საგანი გავიარეთ პროგრამის ფარგლებში 

 ყველა საჭირო საგანი ვისწავლეთ უნივერსიტეტში 

 ყველაფერი ვისწავლე რაც მჭირდებოდა და გამომადგა 

 ხარისხის კონტროლი 

 

ხომ არ დაასახელებთ იმ პრაქტიკულ უნარებს, რომლის მიღებას ისურვებდით სტუდენტობის 

დროს 

 მიჭირს დასახელება 

 აფთიაქში მუშაობა არ არის მხოლოდ თეორიული ცოდნა 

 ბევრი შეიძლება იყოს ასეთი, მიჭირს დასახელება 

 ვისურვებდი შეძენილი უნარების კიდევ უფრო განვითარებას 

 თეორიული ცოდნა ,რა თქმა უნდა, აუცილებელია, მაგრამ უფრო მეტი პრაქტიკაა 

სასურველი 

 კლიენტებთან კომუნიკაციის უნარი 

 კლიენტთან მომსახურების სპეციფიკა 

 მეტი პრაქტიკის გავლა 

 მეტი პრაქტიკის გავლა შემდგომ მუშაობას უფრო გაამარტივებდა 

 მეტი პრაქტიკა ყოფველთვის უფრო სასურველია 

 მეტი საწარმოო პრაქტიკა 

 მომხმარებლებთან ურთიერთობა 

 მომხმარებლებთან აქტიური ურთიერთობა 

 პრაქტიკული უნარები ამოუწურავი შეიძლება იყოს 

 სამეწარმეო უნარები 

 სტუდენტობისას შეძენილი უნარები დამეხმარა მუშაობის პროცესში 

 ტექნოლოგიებთან მუშაობის უნარეს უფრო განვავითარებდი 

 უფრო მეტი პრაქტიკაა სასურველი, ზოგადად 

 ფარმაცევტული უნარები 

 ყველა საჭირო უნარი შეგვძინა პროგრამამ 



 

 

 

რა არის ის რასაც შეცვლიდი დღეს რომ სტუდენტი იყო 

 ალბათ არაფერს 

 არ ვიცი 

 დღეს რომ სტუდენტი ვიყო, მოვითხოვდი …. 

 დღეს რომ სტუდენტი ვიყო, უფრო მეტად ვეცდებოდი  

 ისევ და ისევ პრაქტიკა! მეტი გამოცდილებისთვის 

 კონფერენციებში არ ვიღებდი ხშირად მონაწილეობას და ამას შევცვლიდი 

 მეტი პრაქტიკა 

 მეტი პრაქტიკული მეცადინოება უშუალოდ აფთიაქებში 

 მეტი სწავლა განათლების მიღება 

 პროგრამის გავლისას მეტწილად ყველაფერი გავიარეთ 

 რაც ზემოთ ვახსენე პრაქტიკული კომპონენტი 

 სწავლების მეთოდებს შევცვლიდი რამდენიმე საგნის 

 უკეთესად ვისწავლიდი 

 უფრო აქტიურად ჩავერთვებოდი სამეცნიერო კონფერენციებში 

 უფრო მეტ დროს დავუთმობდი სწავლას 

 უცხო ენას უკეთ დავეუფლებოდი 

 



 

 

 

 

 

 

 


