საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პირების შესახებ
ფაკულტეტი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის
პროფესიული პროგრამა: ფარმაცევტის თანაშემწე
საფეხური: მე-4

#

მოდულის
კოდი

მოდული რომელსაც ახორციელებს/განახორციელებს

სახელი, გვარი
მობილური

საკონტაქტო ინფორმაცია
ელ. ფოსტა

1

0610003

ინფორმაციული წიგნიერება 2

გურანდა ჩხეიძე

577 661466

chkeidze.tamuna@gmail.com

2

0030104

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

მარინა კვირიკაძე

599 324100

Ma-ri-10@mail.ru

3

0020103

რაოდენობრივი წიგნიერება

დავით სვანიძე

599 574508

4

0410004

მეწარმეობა 2

მზია ბაკურიძე

568 191929

mziabakuridze@gmail.com

5

0230102

უცხოური ენა

ბელა ჭურჭელაური

555476160

bchurchelauri@gmail.com

6

0110001

ქართული ენა A2

სოფიკო ლორთქიფანიძე

593 2960991

Ofo771@mail.ru

7
8
9
10

0110002
0910301
0910302
0910303

მარინა კვირიკაძე
ვლადიმერ მახარაძე
მზია ბაკურიძე

599 324100
599 606464
568 191929

Ma-ri-10@mail.ru
info.hekate@mail.ru
mziabakuridze@gmail.com

0910304

ქართული ენა B1
გაცნობითი პრაქტიკა - ფარმაცევტის თანაშემწე
საწარმოო პრაქტიკა - ფარმაცევტის თანაშემწე
პრაქტიკული პროექტი ფარმაცევტის თანაშემწისათვის მომხმარებელთან კომუნიკაცია და პროდუქციის შერჩევა,
სხვადასხვა წამლის ფორმის მომზადება, მარაგების შევსება
რეცეპტში მოცემული ინფორმაციის წაკითხვა/განმარტება

ეთერი ჯაყელი
ინგა ვარდიძე
ირა აბულაძე
სოფიო ბრუნჯაძე
მზია ბაკურიძე
ზაირა ჯაფარიძე
ეთერი ჯაყელი

599 397530
592 211394
551 098089
593 191900
568 191929
599 783400
599 397530

eteri_jakeli@yahoo.com
Vardidze.inga@mail.ru
irushaaaa@gmail.com
sofo_brunjadze@mail.ru
mziabakuridze@gmail.com
Zizi-jaf@mail.ru
eteri_jakeli@yahoo.com

მარინა კვირიკაძე

599 324100

Ma-ri-10@mail.ru

სოფიო ბრუნჯაძე

593 191900

sofo_brunjadze@mail.ru

12
0910305

ანგარიშის წარდგენა

13
14
15
16

0910306
0910307
0910308

17

0910309

18

0910310

სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა
მცირე შეფუთვებად მზაწამლისფორმების დაფასოება შეფუთვა, მარკირება
მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის
საგნების შერჩევა
მომხმარებლისათვის მცენარეული, ცხოველური და
მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური

19

0910311

20

0910312

21

0910313

22
23
24
25

0910314
0910315
0910316

26

0910321

0910318

დანამატების შერჩევა
პროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული
კონტროლი
მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ
დაწესებულებებში
მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული
კოსმეტიკის შერჩევა
მომხმარებლისთვის მოვლის და ჰიგიენის საგნების შერჩევა
მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება
ძირითადი ფარმაკოლოგიური ჯგუფები
სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის იდენტიფიკაცია
მზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია და შენახვის პირობები

ვლადიმერ მახარაძე

599 606464

info.hekate@mail.ru

მარინა კვირიკაძე

599 324100

Ma-ri-10@mail.ru

ინგა ვარდიძე

592 211394

Vardidze.inga@mail.ru

სოფიო ბრუნჯაძე
მზია ბაკურიძე
ინგა ვარდიძე
ეთერი ჯაყელი
სოფიო ბრუნჯაძე

593 191900
568 191929
592 211394
599 397530
593 191900

sofo_brunjadze@mail.ru
mziabakuridze@gmail.com
Vardidze.inga@mail.ru
eteri_jakeli@yahoo.com
sofo_brunjadze@mail.ru

მზია ბაკურიძე

568 191929

mziabakuridze@gmail.com

