
 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროგრამის სტურქტურა და შინაარსი 

პროგრამის 

სახელწოდება 

(ქართულად და 

ინგლისურად) 

ფიზიკა 

Physics 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია  

(ქართულად და 

ინგლისურად) 

ფიზიკის დოქტორი  

PHD in Physics 

 

  

შემოთავაზებული სპეციალობები: 

თეორიული ფიზიკა / Theoretical Physics 
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პროგრამა შედგება ფიზიკის დარგობრივი მიმართულებების შესაბამისი 

მოდულებისაგან: 

1.1. თეორიული ფიზიკა / Theoretical Physics 
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1.8.  არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / Nonlinear Phenomena Physics 
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1.10  ბიოფიზიკა / Biophysics 
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თსუ პროფ.  მერაბ ელიაშვილი; 
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სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

  

თსუ ასოც. პროფ. ამირან ბიბილაშვილი 

თსუ ასოც. პროფ. ოლეგ ხარშილაძე,   

თსუ პროფ. არჩილ უგულავა; 

თსუ პროფ. თამაზ კერესელიძე; 

თსუ პროფ. თამაზ მძინარაშვილი; 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 მოდულებისათვის: 

(i) ფიზიკის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი,  

(ii) უცხო ენის/ქართული ენის ცოდნა თსუ-ს მიერ დადგენილ დონეზე, 

შესაბამისად სწავლების ენისა (ქართული/ინგლისური);  

(iii) გასაუბრება ფაკულტეტის ფიზიკის სადისერტაციო მუდმივმოქმედ 

დარგობრივ კომისიასთან *. 

 

მოდულისათვის 1.6: 

(i) ფიზიკის ან ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრი ან მათთან 

გათანაბრებული ხარისხი; 

(ii) უცხო ენის ცოდნა თსუ-ს მიერ დადგენილ დონეზე,  

(iii) ფიზიკის მაგისტრის შემთხვევაში - გასაუბრება ფაკულტეტის ფიზიკის 

სადისერტაციო მუდმივმოქმედ დარგობრივ კომისიასთან *. 

 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრის შემთხვევაში - 

       – მეცნიერების/საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი 

ფიზიკაში ან დამატებითი სპეციალობის (Minor) ხარისხი „ფიზიკა“–ში 

მინიმუმ 40 კრედიტით ზოგადი ფიზიკისა და თეორიული ფიზიკის 

სავალდებულო საგნებში;  

       – „ფიზიკა“–ში სადოქტორო მისაღები გამოცდა (წერითი და ზეპირი 

კომპონენტებით) ფაკულტეტის ფიზიკის სადისერტაციო მუდმივმოქმედ 

დარგობრივ კომისიასთან *  

 

მოდულისათვის 1.7: 

(i) ფიზიკის ან მათემატიკის ან კომპიუტერული მეცნიერებების მაგისტრის ან 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის ხარისხი.  

 (ii) უცხო ენის ცოდნა თსუ-ს მიერ დადგენილ დონეზე,  

 (iii) ფიზიკის მაგისტრის შემთხვევაში - გასაუბრება ფაკულტეტის ფიზიკის 

სადისერტაციო მუდმივმოქმედ დარგობრივ კომისიასთან *. 

 

სხვა დარგის მაგისტრის ხარისხის შემთხვევაში (i)-ში მითითებული 

ჩამონათვალიდან: 

           – მეცნიერების/საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი 

ფიზიკაში ან დამატებითი სპეციალობის (Minor) ხარისხი „ფიზიკა“–ში 

მინიმუმ 40 კრედიტით ზოგადი ფიზიკისა და თეორიული ფიზიკის 

სავალდებულო საგნებში;  

            – „ფიზიკა“–ში სადოქტორო მისაღები გამოცდა (წერითი და ზეპირი 

კომპონენტებით) ფაკულტეტის ფიზიკის სადისერტაციო მუდმივმოქმედ 

დარგობრივ კომისიასთან *  

 

მოდულისათვის 1.10   



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(i) ფიზიკის მაგისტრის ან ბიოლოგიის მაგისტრის ან ბიოფიზიკის მაგისტრი ან 

მათთან გათანაბრებული ხარისხი;   

 (ii) უცხო ენის ცოდნა თსუ-ს მიერ დადგენილ დონეზე,    

(iii) ფიზიკის მაგისტრის შემთხვევაში გასაუბრება ფაკულტეტის ფიზიკის 

სადისერტაციო მუდმივმოქმედ დარგობრივ კომისიასთან *.  

 

სხვა დარგის მაგისტრის ხარისხის შემთხვევაში (i)-ში მითითებული 

ჩამონათვალიდან: 

– მეცნიერების/საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი 

ფიზიკაში ან დამატებითი სპეციალობის (Minor) ხარისხი „ფიზიკა“–ში 

მინიმუმ 40 კრედიტით ზოგადი ფიზიკისა და თეორიული ფიზიკის 

სავალდებულო საგნებში;  

– „ფიზიკა“–ში სადოქტორო მისაღები გამოცდა (წერითი და ზეპირი 

კომპონენტებით) ფაკულტეტის ფიზიკის სადისერტაციო მუდმივმოქმედ 

დარგობრივ კომისიასთან.  

 

*გასაუბრებაზე მისასალმებელია პროგრამის ხელმძღვანელებისა და 

განმახორციელებელი პერსონალის დასწრება სათათბირო ხმის უფლებით, მათ 

შორის დისტანციურადაც ონლაინ რეჟიმში. 

 

სადოქტორო მისაღები გამოცდის პროგრამა იხილეთ დანართში. 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი 

 

 

 

სადოქორო პროგრამის მიზანია  

1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, მაღალი კვალიფიკაციის 

მეცნიერის მომზადება ფიზიკის დარგში, კერძოდ კი მოდულების შესაბამის 

ქვემიმართულებებში: თეორიული ფიზიკა; ელემანტარული ნაწილაკების 

ფიზიკა; პლაზმის ფიზიკა; ასტროფიზიკა; კონდენსირებული გარემოს 

ფიზიკა; მიკრო- და ნანო-ელექტრონიკა; გამოყენებითი ელექტროდინამიკა; 

არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა; ატომის ფიზიკა; ბიოფიზიკა. 

 

2. მოამზადოს ფიზიკის დოქტორი, რომელიც შეძლებს: 

- დამოუკიდებელ სამეცნიერო და კვლევით, აკადემიურ მუშაობას;  

- ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვას, განხორციელებასა და 

ზედამხედველობას;  

- ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული  კვლევითი და ანალიტიკური, 

თეორიული, ექსპერიმენტული, რიცხვითი გათვლების მეთოდებისა და 

მიდგომების შემუშავებას; 

- სერიოზული კვლევითი პროექტების შემუშავებას და მართვას 

დამოუკიდებლად; 

- უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე ახალი 

იდეებისა და  მეთოდების განვითარებას სწავლისა და საქმიანობის, მათ 

შორის კვლევის პროცესში.  

 

3. ფიზიკის სხვადასხვა დარგების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა მასში 

ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და დამკვიდრების გზით. 

 

მოდულების მიხედვით შემოთავაზებული სამეცნიერო თემატიკა დეტალურად 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

და განმახორციელებელი პერსონალი იხილეთ დანართში. კერძოდ 

შემოთავაზებულია შემდეგი სამეცნიერო თემები: 

მოდული 1.1.           

• მათემატიკური ფიზიკის მეთოდები (Methods of Mathematical Physics). 

• ფარდობითობის ზოგადი თეორია და გრავიტაციის ალტერნატიული 

მოდელები (General Relativity and Alternative Models of Gravitation). 

• კვანტური ველები გამრუდებულ სივრცეებში (Quantum Fields in Curved 

Spaces). 

• ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის კოსმოლიგიური ასპექტები 

(Cosmological Aspects of Elementary Particle Physics). 

• ველის/სიმების თეორია (Fields/String Theory). 

 

მოდული 1.2           მოდული კომპლექსურია და ეხმაურება ელემენტარული 

ნაწილაკების ფიზიკის თეორიულ და ექსპერიმენტულ ასპექტებს. 

 

ქვემოდული 1.2.1 ეხება კვანტური ველების და ელემენტარული 

ნაწილაკების თეორიის ამოცანებს.  

• კვანტური ველების თეორიის მეთოდები. 

• კვანტური ქრომოდინამიკა მესერზე და ეფექტური ველის თეორიები. 

• დაბალგანზომილებიანი სისტემები, გრაფენის ტიპის ორ-

განზომილებიანი მესერების კვლევა.  

 

ქვემოდული 1.2.2 ეხება ამოცანებს, რომლებიც უკავშირდება თანამედროვე 

ექსპერიმენტულ კვლევებს ნაწილაკების ფიზიკაში, კერძოდ: 

ასტრონაწილაკებისა და ნეიტრინოს ფიზიკა (I), სპინის ფიზიკა და ედმ ძიება 

(II), ცერნის დიდ ადრონულ კოლაიდერზე მიმდინარე კვლევები (III). 

• ნეიტრინოს თვისებების და ასტროფიზიკურ ობიექტებში მიმდინარე 

მაღალი ენერგიის პროცესების შესწავლა KM3NeT ნეიტრინული 

ტელესკოპის საშუალებით.  

• ელექტრული დიპოლური მომენტის ძიება იულიხის COSY 

ამაჩქარებელზე. 

• ATLAS ექსპერიმენტის პროგრამის ფარგლებში ტოპ კვარკის ფიზიკის 

და ტაილ კალორიმეტრის მახასიათებლების კვლავები.  

• ლეპტონური არომატის დარღვევის შესწავლა ექსპერიმენტ COMET-ში. 

მოდული 1.3           პროგრამა მოიცავს პლაზმის ფიზიკის თანამედროვე 

აქტუალურ ამოცანებს: 

1. კოლექტიური პროცესების შესწავლა კვანტურ პლაზმასა და ფერმის 

ნეიტრალურ სითხეებში. 

2. გასწვრივი ფოტონური გაზის წრფივი და არაწრფივი ტალღების 

გავრცელების თეორია. 

3. მძლავრი მაგნიტური ველებისა და გრიგალური სტრუქტურების 

გენერაცია პლაზმაში - თეორია და მოდელირება. 

 

მოდული 1.4 პროგრამა მოიცავს თეორიული ასტროფიზიკის ფართო სპექტრს: 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

1. დიდ-მასშტაბიანი ველების და რეგულარული სტრუქტურების 

ფორმირება ასტროფიზიკურ გარემოებში. 

2. ასტროფიზიკური დინებით ინდუცირებული გრიგალობისა და 

ტალღების ბმების მოვლენები დისკი-ჭავლი (ჯეტი) სისტემებში.  

3. ვარსკვლავთა ატმოსფეროების მრავალმასშტაბიანი დინამიკა. 

 

მოდული 1.5 პროგრამა მოიცავს კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის ფართო 

სპექტრს: 

1. მაგნიტური ოქსიდების და ნახევარგამტარების დაბალგანზომილებიანი 

სტრუქტურები. 

2. მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა. 

3. მაგნეტიზმი. 

4. სპინტრონიკა. 

5. პოლიკრისტალური და ნანოზომის მქონე მაგნეტიკების შესწავლა 

მაგნეტორეზონანსული მეთოდებით. 

 

მოდული 1.6 ამ მოდულის ძირითადი მიზანია დაბალ-ტემპერატურატურული 

ტექნოლოგიების კვლევა და განვითარება მიკრო და ნანო-ელექტრონული 

მოწყობილებების ელემენტებისა და მასალების შესაქმნელად. 

1. იმს-ის ელემენტების შექმნის დაბალტემპერატურული ტექნოლოგიური 

პროცესების კვლევა და დამუშავება. 

2. იონური ლეგირების პროცესის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები. 

3. ზომითი შეზღუდვებისა და ბალისტიკური ტრანსპორტის პროცესების 

კვლევა და დამუშავება. 

 

მოდული 1.7 

1. ელექტრომაგნიტური და სითბური ამოცანების მოდელირება. 

2. გეოფიზიკური ამოცანების მოდელირება. 

3. კოჰერენტული სტრუქტურების და ტურბულენტობის   რიცხვითი 

მოდელირება და სიგნალების ანალიზი  რადიოფიზიკის  მეთოდებით. 

4. არაწრფივი ტალღური პროცესების რიცხვითი მოდელირება 

გამოყენებითი ფიზიკის ამოცანებში. 

 

მოდული 1.8  

1. ბრუნვითი იზომერიზაციის გამოკვლევა ჰილ-შრედინგერის 

განტოლების საფუძველზე. 

2. ორი ბმული არაწრფივი ნანო-ელექტრომექანიკური ვიბრატორის 

რხევითი მახასიათებლების სრული გამოკვლევა. 

3. სუპერპარამაგნიტური მაკროსისტემების კალორიული და 

მაგნიტოკალორიული თვისებების თეორიული გამოკვლევა. 

4. ლოკალიზებული არაწრფივი ტალღები ოპტიკურ და მაგნიტურ 

ნანოსტრუქტურებში. 

 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოდული 1.9 

1. ჰელიუმის ატომის ორჯერადი იონიზაცია ელექტრონებით.  

2. მრავალელექტრონიანი ატომების ორჯერადი იონიზაცია 

ელექტრონებით.  

3. ჰელიუმის ატომის აგზნება-იონიზაცია ელექტრონებით.  

4. ორატომიანი მოლეკულების მახასიათებელი პარამეტრების გამოთვლა 

კულონურ სფეროიდალურ ბაზისში.  

 

მოდული 1.10 

1. ბიოპოლიმერების (დნმ, ცილები), მათი კომპლექსების, ბაქტერიოფაგების

 სივრცული სტრუქტურის ფიზიკური მეთოდებით კვლევა. 

2. ბაქტერიებზე სხვადასხვა ანტიმიკრობული აგენტების მოქმედების მექანი

ზმების კვლევები. 

3. წამლის გადამტანი 

ნანონაწილაკებისა (ფოსფოლიპიდური ლიპოსომების DPPC, DPPC, 

PLGA ნაწილაკები და სხვა) და მათთან მყოფი ბიოლოგიურად აქტიური 

მოლეკულების კომპლექსში მყოფი ნანონაწილაკების დამზადება და 

მათი სტრუქტურის ფიზიკური მეთოდებით კვლევები. ისევე 

გათვალისწინებული იქნება რთული ნაწილაკების თეორიული კვლევა 

და მათი სტრუქტურის მოდელების შექმნა. შესწავლილი იყოს ამ 

ნანონაწილაკების ბაქტერიულ უჯრედზე ურთიერთქმედების 

მექანიზმები. 

4. შესაბამისი მოდელური ნანომეტრის განზომილების ანსამბლების ისეთ თ

ერმოდინამიკური, ფუნქციურ-კინეტიკურ და მექანიზმური ასპექტების 

კვლევები, როგორებიცაა სტრუქტურული სტაბილობა და 

ფლექსიბილობა. 

სწავლის შედეგები                                           

 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

ფიზიკის დოქტორს შეუძლია დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებყლი ღრმა 

და მრავალმხრივი ცოდნის საფუძველზე 

1.1 აწარმოოს  მაღალი დონის სამეცნიერო კვლევები ფიზიკის მიმართულებით, 

როგორც საკუთარ ასევე მომიჯნავე ქვედარგებში 

1.2 ეფექტურად აწარმოოს  პედაგოგიური საქმიანობა  ბაკალავრიატის და 

მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის  

უნარები ფიზიკის დოქტორს შეუძლია 

2.1 დარგის აქტუალური პრობლემების იდენტიფიცირება   და მისი გადაწყვეტის 

გზების განსაზღვრა ექსპერიმენტული და  (როგორც ლაბორატორიულ, ისე 

რიცხვითში) და თეორიული მეთოდების გამოყენებით; 

2.2 ფიზიკის ამოცანებისთვის თეორიული კვლევების/გამოთვლების, და 

ლაბორატორიული ექსპერიმენტების, ჩატარება და შედეგების 

ინტერპრეტაცია; 

2.3 ფიზიკის ამოცანებისთვის კომპიუტერულ მოდელირებასა და რიცხვით 

ექსპერიმენტების ჩატარება;   ამ ამოცანებისათვის პროგრამული პაკეტების 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

შექმნა;  

2.4 საკუთარი მიდგომების, კონცეფციების და სამეცნიერო შედეგების 

დაინტერესებულ აუდიტორიასთან საჯაროდ წარდგენა და დაცვა;  

2.5 კვლევითი საქმიანობის ფარგლებში ეფექტური თანამშრომლობა  მულტი- და 

ინტერდისციპლინურ გუნდში, განსხვავებული ტიპის აუდიტორიასთან 

ეფექტური კომუნიკაცია;   

2.6 აკადემიური  კეთილსინდისიერების დაცვით  მაღალი ხარისხის სამეცნიერო 

პროდუქტის შექმნა მაღალრეიტინგულ  ჟურნალებში გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო ნაშრომების სახით. 

პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა 

 
 

ფიზიკის დოქტორს შეუძლია: 

3.1 პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღება; თეორიული კვლევის, ფიზიკური 

ექსპერიმენტების დამოუკიდებლად დაგეგმვა და ჩატარება;  

3.2 აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური ნორმების დაცვით 

კვლევითი პროექტების დამოუკიდებლად შემუშავება და მართვა. 

სწავლება -სწავლის 

მეთოდები 

პროგრამის  მიზნების და დასახული შედეგების მიღწევის უზრუნველყოფა 

ხორციელდება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდებით / 

საშუალებებით / მიდგომით:   

 

• სალექციო კურსები, პრაქტიკული, ჯგუფური მეცადინეობები, 

ლაბორატორიული სამუშაოები, სემინარები, ლაბორატორიული და რიცხვითი 

ექსპერიმენტები;  

• ინდივიდუალური და ჯგუფური დავალებები; სასწავლო პრაქტიკული 

სამუშაოები,  

• სასწავლო და სამეცნიერო მასალების დამუშავება როგორც 

ბიბლიოთეკებდიან, ასევე online წყაროებიდან;  

• უახლესი სამეცნიერო და კვლევითი მეთოდების დაუფლება და 

დამოუკიდებელი კვლევითი უნარების განვითარება გამოცდილ 

მკველვარებთან ერთობლივ მუშაობაში/კვლევებში ჩართვით. 

• სამეცნიერო სტატიების კვლაფიციურ დონეზე წაკითხვა და გადმოცემა 

სემინარებზე და ლექციებზე. 

• სამეცნიერო მივლინებები მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა 

ცენტრებში. 

 

სხვადასხვა საგნობრივ კურსში გამოიყენება მეთოდები 

• ზეპირსიტყვიერი (ლექცია) 

• წიგნზე მუშაობის მეთოდი. 

• დისკუსია, მსჯელობა. 

• პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება. 

• პრეზენტაცია, ილუსტრაცია.. 

• დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი. 

• პრაქტიკული-კვლევითი მეთოდები 

• შემთხვევის ანალიზი  

• გონებრივი იერიში (Brain storming)  

• ახსნა–განმარტებითი მეთოდი 

 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

შეფასების სისტემა სასწავლო კომპონენტის შეფასება: 

(A)  ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

(B)  ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

(C)  კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

(D)  დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

(E)  საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

(F)  ორი სახის უარყოფითი შეფასება:  

(FX)  ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს  ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით        დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

(F)       ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

 სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი.     საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-

ის მიღების შემთხვევაში  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

ვალდებულია დამატებითი  გამოცდა დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის 

შედეგების გამოცხადებიდან  არანაკლებ 5 დღეში. 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო 

სტანდარტის შესაბამისად: 

დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის 

კომისიას გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს 

შეფასებას შემდეგი სისტემის მიხედვით:  

ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი - შეფასების 91-100 ქულა;  

ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება - 

მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, 

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 51-60 

ქულა;  

არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის 

ნაშრომი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა;  

სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 

40 ქულა და ნაკლები. 

დასაქმების სფეროები სწავლის დამთავრების შემდეგ ფიზიკის დოქტორს შეუძლია კვლევითი და 

აკადემიური საქმიანობის განხორციელება  ფიზიკისა და მის მომიჯნავე 

დარგებში, მათ შორის ინტერდისციპლინური მიმართულებით; ასევე  

განათლების მეცნიერებების მიმართულებით და განათლების სისტემაში 

როგორც  საქართველოში, ასევე  საზღვარგარეთ: 

• აკადემიური, კვლევითი  და ტექნოლოგიური ორგანიზაციები, 

• კავშირგაბმულობის სისტემები,  

• საინჟინრო და სამშენებლო ორგანიზაციები,  



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• საგანმანათლებლო ცენტრები,  

• სამედიცინო დაწესებულებები და დიაგნოსტიკური ცენტრები, 

კომპიუტერული კომპანიები, 

• მართვისა და საბანკო სისტემები,  

• თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინიტროების უწყებები,  

• სამთავრობო და არასამთავრობო დაწესებულებები.  

სწავლის საფასური 

საქართველოს 

მოქალაქე და უცხო 

ქვეყნის მოქალაქე  

სტუდენტებისათვის 

2250 ლარი 

პროგრამის 

განხორციელებისათვი

ს საჭირო ადამიანური 

და მატერიალური 

რესურსი 

პროგრამა ძირითადად ხორციელდება თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალის 

მიერ. 

პროგრამაში ასევე ჩართულია თსუ სამეცნიერო ინსტიტუტებისა და 

მემორანდუმით დაკავშირებული სამეცნიერო ცენტრების პერსონალი (იხ. 

დანართი 2) 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა - თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების ფაკულტეტის 

• აუდიტორიები და კომპიუტერული კლასები  პროექტორებით 

• თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბიბლიოთეკა 

• ფიზიკის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიები 

(დეტალური აღწერა იხ, დანართი 2 ა) 

 

გამოიყენება ასევე  
• თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის 

• თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის 

• თსუ მიხეილ ნოდიას სახელობის  გეოფიზიკის ინსტიტუტის,  

• თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის  

• სტუ კიბერნეტიკის ინსტიტუტის (მემორანდუმის საფუძველზე) 

• საქართველოს ე. ხარაძის აბასთუმნის ობსერვატორიის (მემორანდუმის 

საფუძველზე) 

მატერიალურ-ტექნიკური და  საბიბლიოთეკო ბაზები  

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

იხ. პროგრამის ბიუჯეტი (დანართი 11) 

 

დაცვაზე დაშვების 

წინაპირობა 

• სასწავლო კომპონენტისათვის განკუთვნილი კრედიტების სრულად ათვისება 

(60 კრედიტი);  

• სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული სამი სამეცნიერო პუბლიკაციის 

გამოქვეყნება რეფერირებად/რეცენზირებად ჟურნალებში, მათ შორის ორი 

მაინც Clarivate Analytics-ის Web of Science-ში ინდექსირებულ დადებითი 

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში; 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• სამეცნიერო ხელმძღვანელის  და შესაბამისი კომისიის მიერ შესრულებულად 

მიჩნეული ორი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. 

დანატებითი 

ინფორმაცია 

პროგრამა ხორციელდება მაღალი კვალიფიკაციის პერსონალის მიერ 

რომელთაც აქვთ სამეცნიერო პუბლიკაციების მაღალრეიტინგულ (მაღალი 

იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჯურნალებში) და ანხორციელებენ მნიშვნელოვან 

სამეცნიერო პროექტებს  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სასწავლო გეგმა 

 

ფაკულტეტი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ფიზიკის დეპარტამენტი 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა “ფიზიკა”  

სწავლების საფეხური:   III 

კრედიტების რაოდენობა:   60 სასწავლო კომპონენტი: 45 სავალდებულო  15 არჩევითი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი / ხელმძღვანელები / კოორდინატორი:  

                           თსუ ასოც. პროფ. მერაბ გოგბერაშვილი; თსუ პროფ.  მერაბ ელიაშვილი;  

                           თსუ პროფ. ნანა შათაშვილი (პროგრამის კოორდინატორი); 

                           თსუ პროფ. ალექსანდრე შენგელაია; თსუ ასოც. პროფ. ამირან ბიბილაშვილი; 

                           თსუ ასოც. პროფ. ოლეგ ხარშილაძე; თსუ პროფ. არჩილ უგულავა; 

                           თსუ პროფ. თამაზ კერესელიძე; თსუ პროფ. თამაზ მძინარაშვილი; 

 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 122/2020, 

(24-12-2020) 

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2021/2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრი 

 

პროგრამის სტრუქტურა (I ვარიანტი) 

 

  სასწავლო კურსების / მოდულების ტიპი: საფაკულტეტო / სავალდებულო / არჩევითი 
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 პროგრამის სავალდებულო კურსები (45 კრედიტი) 

1  თანამედროვე მეთოდები 

ფიზიკის ამოცანების 

რიცხვით მოდელირებაში - 

Advanced Methods in 

Physical Problems Numerical 

Modeling 

10 30 0 30 30 153 7 250 - I, III II ო. 

ხარშილაძე 

2  პროფესორის ასისტენტობა 5  30   95  125 - + +  

3  
დოქტორანტის სემინარი 1# 

15  30   345  375  + +  

4  
დოქტორანტის სემინარი 2# 

15  30   345  375  + +  

 პროგრამის  არჩევითი კურსები (15 კრედიტი, აქედან 1.1. და 1.2 მოდულებისათვის 5 კრედიტი არის სავალდებულო არჩევითი 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

შესაბამისი ჩამონათვალიდან $ და 10 კრედიტი არის სუფთად არჩევითი შესაბამისი ჩამონათვალიდან & ) 

 

#დარგობრივი ცოდნის თანამედროვე მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძვლების მიღების შედეგად დოქტორანტმა, 

უნდა წარმოადგინოს 2 სასემინარო მოხსენება ფიზიკის  იმ აქტუალურ საკითხებზე, რომელიც მის სამეცნიერო თემასთან 

პირდაპირ კავშირშია, ასევე მისი თემის შემადგენელი სამეცნიერო პრობლემის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობაზე, 

ამასთან დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის შემადგენელი ნაწილი. გამომდინარე აქედან, შეიძ-

ლება აღვნიშნოთ, რომ დოქტორანტი სასემინარო თემის მომზადების დროს ეცნობა ფიზიკაში (თეორიული ფიზიკა /  

ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა / პლაზმის ფიზიკა / ასტროფიზიკა /  კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / მიკრო და 

ნანოელექტრონიკა / გამოყენებითი ელექტროდინამიკა და რადიოტექნიკა /არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / ატომური და 

მოლეკულური ფიზიკა / ბიოფიზიკა) უახლეს მიღწევებს, რაც აძლევს მას შესაძლებლობას გაიფართოვოს არსებული ცოდნა, 

გამოიმუშავოს კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდები და ახლებური მიდგომები, დამოუკიდებლად მიიღოს პრობლემის 

გადაჭრისათვის სწორი გადაწყვეტილება. მოხსენების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს ჩაერთოს გამართულ დისკუსიაში და 

დასაბუთებულად მიაწოდოს თავისი აზრი სამეცნიერო საზოგადოებას. ყოველივე აღნიშნულის შედეგად სწავლის საწყისვე 

ეტაპზე მას შეიძლება გამოუმუშავდეს ძირითადი კომპეტენციები.  
 

5  მეცნიერების მენეჯმენტი 5 15 30   77 3 125    გ. 

ღვედაშვი

ლი 

6  სწავლა/სწავლების 

მეთოდები და 

სტრატეგიები 

5 30 30   65  125    ე. 

ღვინერია 

7  SPSS 5 15 30   77 3     ზ. 

ხეჩინაშვი

ლი 

8  კვლევის სტატისტიკური 

მეთოდები 

10 30 45   170 5 250    ო. 

ფურთუხ

ია 

9  რომელიმე საგანი სხვა 

მოდულიდან 

5            

 $ სავალდებულო არჩევითი კურსები მოდულებისათვის 1.1. და 1.2  (5 კრედიტი კვლევის მეთოდოლოგია დამატებით 

ზემოთმოცემულ სავადლებულო კურსთან)* 

*დოქტორანტი სავალდებულო არჩევით კურსს ირჩევს კვლევითი თემის მიხედვით პროგრამის ხელმძღვანელთან და ფიზიკის 

დეპარტამენტში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელთან შეთანხმებით. 

10  თანამედროვე  ნაწილაკების 

ფიზიკა (Modern Particle 

Physics) 

5 30 15   73 7 125  + + მერაბ 

გოგბერაშვი

ლი 

11  ძლიერი 

ურთიერთქმედების 

რჩეული საკითხები 

(Selected Topics in Strong 

Interactions) 

5 30 15   73 7 125  + + აკაკი 

რუსეცკი 

12  მონაცემთა ანალიზის 

თანამედროვე მეთოდები 

(Advanced Data Analysis) 

5 30 0 30 0 58 7 125  + + მირიან 

ტაბიძე 

13  ველის კვანტური თეორიის 

აქტუალური საკითხები 

(Advanced Quantum Field 

Theory) 

5 30 0 30 0 58 7 125  + + მერაბ 

ელიაშვილი, 

გიორგი 

ციციშვილი 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

14  მათემატიკური ფიზიკის 

უახლესი მეთოდები 

(Modern Trends in 

Mathematical Physics) 

5 30 15 0 0 73 7 125  + + მერაბ 

გოგბერაშვი

ლი, გრიგორ 

გიორგაძე 

15  კვლევის მეთოდები 

ასტრონაწილაკების 

ფიზიკაში (Astro-particle 

Physics) 

5 30 15 0 0 73 7 125    რევაზ 

შანიძე 

 & არჩევითი სასწავლო კომპონენტები მოდულებისათვის 1.1. და 1.2 (10 კრედიტი) * 

*დოქტორანტს არჩევით სასწავლო კომპონენტში 10 ECTS კრედიტი შეუძლია დააგროვოს ამ მოდულებისათვის ჩამოთვლილი 
სავალდებულო არჩევითი და არჩევითი სასწავლო კურსების  

16  გრავიტაცია 

(Gravity) 

5 30 15 0 0 73 7 125    მერაბ 

გოგბერაშვ

ილი 

17  სკირმიონები 

(Skirmions) 

5 30 15 0 0 73 7 125    გიორგი 

ციციშვილ

ი 

18  ინტეგრებადი მოდელები 

სიმის და ველის 

თეორიებში 

(Integrable Models in 

Field/String Theory) 

5 30 15 0 0 73 7 125 13   გიორგი 

ჯორჯაძე 

19  კოსმოლოგია 

(Cosmology) 

5 30 15 0 0 73 7 125    მერაბ 

გოგბერაშვ

ილი 

20  სტანდარტული მოდელი 

და მის მიღმა 

(Standard Model and Beyond) 

5 30 0 15 0 73 7 125    გელა 

დევიძე 

21  ნეიტრინული ფიზიკა და 

ასტროფიზიკა (Neutrino 

Physics and Astrophysics) 

5 30 15 0 0 73 7 125    რევაზ 

შანიძე 

 გაღრმავებული მოკლე სასწავლო 

კურსები (22,23,24) 

            

22  ინტეგრალები 

ტრაექტორიების გასწვრივ 

(Path Integrals) 

3 12 6 0 0 50 7 75 13   აკაკი 

რუსეცკი 

23  რელატივისტური 

კინემატიკა 

(Relativistic Kinematics) 

3 12 0 6 0 50 7 75    ნოდარ 

ლომიძე 

24  მაღალი ენერგიების 

ფიზიკის 

ექსპერიმენტების 

მოდელირება GEANT4 

პაკეტის საშუალებით“ 

(Modeling high energy 

physics experiments using 

GEANT4 package) 

3 14 0 14 0 40 7 75    მირიან 

ტაბიძე 

 

დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება ხორციელდება ყოველი სემესტრის 

დასაწყისში დოქტორანტის უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• სადოქტორო პროგრამის „ფიზიკა“ ახალი რედაქციით (აკადემიური საბჭოს #122/2020  დადგენილება) 

დამტკიცებამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცეთ დაასრულონ სადოქტორო პროგრამა  

ამ დადგენილების მიღებამდე არსებული რედაქციით. 

აღნიშნული ძალაშია 2023 წლის 1 სექტემბრამდე. 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს სურვილის შემთხვევაში საშუალება მიეცეთ პროგრამა გაიარონ 

ახალი რედაქციით. 

 

 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელის / ხელმძღვანელების / კოორდინატორის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––  

დეპარტამენტში ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლის ხელმოწერა ––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

თარიღი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                             ფაკულტეტის ბეჭედი

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სემინარი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნირებათა ფაკულტეტზე სხვადასხვა სადოქტორო პროგრამის 

გაერთიანების შედეგად იქმნება „სადოქტორო სემინარი“, რომელშიც მონაწილეობენ შესაბამისი სადოქტო-

რო პროგრამების ხელმძღვანელები (კოორდინატორები), სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელები და 

დოქტორანტები. 

მოცემული სადოქტორო პროგრამის „სადოქტორო სემინარის“ მონაწილეები წარმოადგენენ მოხსენებებს 

ფიზიკის (თეორიული ფიზიკა /  ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა / პლაზმის ფიზიკა / ასტროფიზიკა /  

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / მიკრო და ნანოელექტრონიკა / გამოყენებითი ელექტროდინამიკა და 

რადიოტექნიკა / არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / ატომური და მოლეკულური ფიზიკა / ბიოფიზიკა) 

საკითხებზე, სამეცნიერო პრობლემის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობაზე დოქტორანტის სადოქტორო 

თემატიკის შესაბამისად.  

დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომის შეფასების სისტემა იხ. დანართში 2. 

 

სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი - სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის წინაპირობას წარმოადგენს 

სადისერტაციო ნაშრომთან დაკავშირებული მინიმუმ 2 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი. დოქტორანტი 

წინამდებარე პროექტის ბეჭდურ და ელექტრონულ ვერსიებს სამეცნიერო ხელმძღვანელის  რეკომენდაციის 

საფუძველზე  წარუდგენს ფაკულტეტს. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ზეპირი განხილვა/პრეზენტაცია 

ჩატარდება პროგრამის ხელმძღვანელის, დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის და შესაბამისი ფა-

კულტეტის წარმომადგენლების ჩართულობით. 
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