
1

დანართი 1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის

დებულება

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. მოქმედების სფერო და მიზანი

1. წინამდებარე დებულება აწესრიგებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში (შემდგომ - „თსუ“) ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტის (შემდგომ - „ფაკულტეტი“) დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მინიჭებისათვის აუცილებელ პროცედურებს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონის, თსუ-ის წესდებისა და სამართლებრივი აქტების, ასევე ფაკულტეტის
დებულების შესაბამისად.

2. დოქტორანტურის მიზანია დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების
საფუძველზე აკადემიისა და დასაქმების ბაზრისათვის მაღალი კვალიფიკაციის
სამეცნიერო ცოდნითა და პედაგოგიური უნარებით აღჭურვილი კადრების მომზადება,
აკადემიური და კვლევითი რესურსების დაახლოება, ქვეყანაში სამეცნიერო და
ინოვაციური მუშაობის გააქტიურება და ხარისხის ამაღლება, საერთაშორისო აკადემიურ და
სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა, ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბების
მიზნით ახალი ცოდნის შექმნისა და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
ხელშეწყობა, განხორციელებული კვლევითი პროექტების შესაბამისობის უზრუნველყოფა
ფაკულტეტის მისიასა და სტრატეგიული განვითარების გეგმასთან.

მუხლი 2. დოქტორანტურა

ა) დოქტორანტურა – აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური;

ბ) დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა − აკადემიური უმაღლესი განათლების
მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც არის სასწავლო კომპონენტისა
და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის ერთობლიობა და რომლის სწავლის შედეგებიც
შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციების     ჩარჩოს მე-8 დონისათვის განსაზღვრულ
განზოგადებულ სწავლის შედეგებს;

გ) დოქტორანტი-პირი, რომელიც სწავლობს დოქტორანტურაში;

დ) დოქტორი-მფლობელი იმ აკადემიური ხარისხისა, რომელიც პირს დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამით  გათვალისწინებული კომპონენტების შესრულებისა და
დისერტაციის დაცვის შედეგად ენიჭება.

თავი II. ფაკულტეტის სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისია
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მუხლი 3. სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისია

1. ფაკულტეტის საბჭოს მიერ იქმნება სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისია
(შემდეგში - დარგობრივი კომისია), რომელსაც ფაკულტეტის საბჭო გადასცემს თავის
უფლებამოსილებებს დოქტორანტურის საკითხებთან დაკავშირებით.

2. დარგობრივი კომისია შედგება 13 წევრისგან. დარგობრივი კომისიის შემადგენლობაში
შედიან ფაკულტეტზე მოქმედი დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის
ხელმძღვანელები (6) და სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტების თითო წარმომადგენელი (7).
დარგობრივი კომისიის რიცხობრივი შემადგენლობა შეიძლება შეიცვალოს ფაკულტეტზე
მოქმედი დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობის შესაბამისად.

3. დარგობრივ კომისიას ჰყავს თავმჯდომარე და მოადგილე. თავმჯდომარე და მოადგილე
აირჩევა 4 წლის ვადით დარგობრივი კომისიის მიერ ღია კენჭისყრით.

4. დარგობრივი კომისიის სხდომებს ხელმძღვანელობს დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე.
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში სხდომას უძღვება
თავმჯდომარის მოადგილე. სხდომის მდივანი აირჩევა ყოველ სხდომაზე.

5. დარგობრივი კომისიის სხდომას იწვევს დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე. საჭიროების
შემთხვევაში სხდომის მოწვევა შესაძლებელია ფაკულტეტის საბჭოს წევრების, სულ მცირე, 1/3-ის
ან ფაკულტეტის დეკანის მოთხოვნით.

6. დარგობრივი კომისიის სხდომის მიმდინარეობა აისახება ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი.

7. დარგობრივი კომისიის ორგანიზაციულ საქმიანობას უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახურის სპეციალისტი.

მუხლი 4. სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისიის ფუნქციები

1. სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისია:

ა) ამტკიცებს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ წარდგენილ
კონკრეტული დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების კანდიდატებს;

ბ) ამტკიცებს სადისერტაციო თემის სათაურს დოქტორანტის ჩარიცხვიდან პირველი ორი
სემესტრის განმავლობაში;

გ) განიხილავს სამეცნიერო ხელმძღვანელ(ებ)ისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამის შეცვლასთან დაკავშირებულ საკითხებს;

დ) განიხილავს ცვლილებას სადისერტაციო თემის სათაურში და ამტკიცებს შეცვლილ სათაურს.

ე) ამტკიცებს დოქტორანტობის  კანდიდატის  შეფასების კრიტერიუმებს.

ვ) უზრუნველყოფს სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარ ექსპერტიზას.

ზ) უზრუნველყოფს ღონისძიებების გატარებას დისერტაციის დაცვის პროცესისთვის
მსვლელობის მისაცემად;

თ) დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელთან კონსულტაციების
საფუძველზე შეარჩევს სადისერტაციო ნაშრომის შემფასებლებს, დაცვის კომისიის
შემადგენლობას, მათთან შეთანხმებით ამტკიცებს დაცვის კომისიის თავმჯდომარეს,
თავმჯდომარის მოადგილეს და მდივანს, რაც აისახება შესაბამის სხდომის ოქმში.
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ი) დარგობრივი კომისია დაცვის კომისიის წევრებთან შეთანხმებით შეარჩევს დაცვის თარიღს,
რაც აისახება შესაბამის ოქმში.

კ) აწარმოებს ფაკულტეტზე სადოქტორო სწავლებასა და დისერტაციის დაცვასთან დაკავშირებულ
დოკუმენტაციას;

ლ) ამოწმებს დოქტორანტის მიერ სადისერტაციო ნაშრომთან ერთად წარდგენილ
დოკუმენტაციას;

მ) რეცენზენტებს გასაცნობად აწოდებს სადისერტაციო ნაშრომს და ნაშრომის შეფასების
კრიტერიუმებს;

ნ) სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრებს გასაცნობად აწოდებს სადისერტაციო
ნაშრომს და რეცენზენტების დასკვნას, აგრეთვე გააცნობს დისერტაციის დაცვის რეგლამენტს
(პროცედურებს) და ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმებს.

თავი III. დოქტორანტურაში სწავლა

მუხლი 5. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება

1. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.
2. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის და/ან გაზაფხულის სემესტრებში.
4. დოქტორანტობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს უნივერსიტეტის რექტორის
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული დოკუმენტაცია.
5. დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული ენის
არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნა. იმ შემთხვევაში, თუ დოქტორანტი სამეცნიერო კვლევის
ემპირიულ ბაზად ირჩევს ინგლისურ/გერმანულ/ფრანგულ ენას, მოეთხოვება ამ უცხოური ენის
C1 დონეზე ცოდნა (დანართი №2).
6. დოქტორანტობის კანდიდატი, რომელსაც ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი
მშობლიური ენა არ არის ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის ცოდნის B2 დონის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი, თუ კვლევის ემპირიული ბაზა არის ქართული - ქართული
ენის ცოდნის C1 დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან
ჩააბარებს გამოცდას ქართულ ენაში. ქართულ ენაში გამოცდისგან თავისუფლდება
დოქტორანტობის კანდიდატი, თუკი დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის
ცალკეული კომპონენტი/კომპონენტები ხორციელდება ერთ-ერთ იმ ენაზე, რომელიც
წარმოადგენს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობას, ასეთ
შემთხვევაში, დოქტორანტს ეკისრება ვალდებულება, დისერტაციის დაცვამდე სულ მცირე
ორი სემესტრით ადრე დაადასტუროს ქართული ენის ცოდნა ქართული ენის ცოდნის B2
დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, თუ კვლევის ემპირიული ბაზა არის ქართული -
ქართული ენის ცოდნის ენის ცოდნის C1 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატით ან
გამოცდით.
7. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დოქტორანტურაში მიღების
წინაპირობები განისაზღვრება ფაკულტეტზე მოქმედი დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამების შესაბამისად.
8. დოქტორანტობის კანდიდატი დოქტორანტურაში სწავლის უფლების მოსაპოვებლად:
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ა) გადის გასაუბრებას ან/და აბარებს მისაღებ გამოცდას (ზეპირი ან/და წერითი ფორმით)
სპეციალობაში, შესაბამის პროგრამაზე მიღების წინაპირობის გათვალისწინებით;
ბ) აბარებს უცხო ენის გამოცდას ან/და ადასტურებს უცხო ენის ცოდნას შესაბამისი
დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე.

მუხლი 5. დოქტორანტურაში სწავლის პირობები

1. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 წელი და
მისი სასწავლო კომპონენტი მოიცავს არაუმეტეს 60 კრედიტს.
2. დოქტორანტის ჩარიცხვიდან ექვსი სემესტრის გასვლის შემდეგ მისი მომდევნო სემესტრში
რეგისტრაციის წინაპირობა არის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის
ხელმძღვანელის შუამდგომლობა ფაკულტეტის წინაშე, რომელშიც უნდა დასაბუთდეს
სწავლის/კვლევის გაგრძელების მიზანშეწონილობა.
3. დოქტორანტები, რომელთაც შესრულებული აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული
მოთხოვნები, სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისთვის საჭირო დოკუმენტაციას წარუდგენენ
ფაკულტეტის სადისერტაციო მუდმივმოქმედ დარგობრივ კომისიას და სადისერტაციო ნაშრომს
დაიცავენ უნივერსიტეტში დადგენილი წესით.

მუხლი 6. სამეცნიერო ხელმძღვანელი

1. სამეცნიერო ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს დოქტორის აკადემიური ხარისხი,
დოქტორანტის სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო
დარგში/სპეციალობაში/მიმართულებაში კვლევის გამოცდილება და შესაბამისი
პუბლიკაციები ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
2. სამეცნიერო ხელმძღვანელმა შეიძლება უხელმძღვანელოს აქტიური სტატუსის მქონე
არაუმეტეს  7 დოქტორანტს.
3. სამეცნიერო ხელმძღვანელი შესაბამისი დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის
ხელმძღვანელთან/ხელმძღვანელებთან ერთად კონსულტაციას უწევს დოქტორანტს სასწავლო
და კვლევითი პროცესის დაგეგმვისას.
4. სამეცნიერო ხელმძღვანელი კონტროლს უწევს დოქტორანტის სასწავლო და კვლევითი
კომპონენტების შესრულებას.
5. სამეცნიერო ხელმძღვანელი ხელმძღვანელობაზე უარის თქმის შემთხვევაში სწავლის
ნებისმიერ ეტაპზე დასაბუთებულ განცხადებას წარუდგენს დარგობრივ კომისიას.
6. ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით დოქტორანტს შეიძლება ჰყავდეს ერთზე მეტი
სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

მუხლი 7. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები

1. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები ხელს უწყობს დოქტორანტის
დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური,
სამეცნიერო და პროფესიული საქმიანობისათვის (დანართი №3).
2. სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის საფაკულტეტო სქემა მოიცავს:
ა) სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს, რაც გულისხმობს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის
ზეპირ განხილვა/პრეზენტაციას. მასში მონაწილეობს პროგრამის ხელმძღვანელი,
დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო
პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალი; დოქტორანტი შესაბამისი პროექტების
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ბეჭდურ და ელექტრონულ ვერსიებს, სამეცნიერო ხელმძღვანელის რეკომენდაციის
საფუძველზე, წარუდგენს დარგობრივ კომისიას.
პროექტი 1: საკვლევი პრობლემის დასმა, მისი ასახვა სამეცნიერო ლიტერატურაში;
სადისერტაციო შრომის მეთოდოლოგია და ზოგადი სტრუქტურა;
პროექტი 2: კვლევის ანალიზი, შედეგები და ინტერპრეტაცია;
ბ) დისერტაციის საფაკულტეტო მოსმენა/პრეზენტაცია საფაკულტეტო სემინარების ციკლში
„კოლოკვიუმების სერია“ (დისერტაციის დაცვის წინა სემესტრი);
გ) გარე შემფასებლის წინასწარი ექსპერტიზა (დისერტაციის დაცვის წინა სემესტრი);
დ) დასრულებული დისერტაცია;
ე) სამეცნიერო პუბლიკაციები.

3. სასწავლო კომპონენტი გულისხმობს შემდეგ აქტივობებს:

ა) ერთი დარგობრივი სემინარი (5 კრედიტი, სავალდებულო);

ბ) პროფესორის ასისტენტობა (არანაკლებ 10 კრედიტი, სავალდებულო);
გ) კვლევის მეთოდოლოგია (არანაკლებ 5 კრედიტი, სავალდებულო. განისაზღვრება
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამით);
დ) სხვა სასწავლო აქტივობები (სასწავლო კურსები/მოდულები, პრაქტიკა და სხვ.)
განისაზღვრება დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამით.
4. თუ დოქტორანტი ამავდროულად არის თსუ-ს ასისტენტი/მასწავლებელი ან მოწვეული
პერსონალი, უძღვება სალექციო/პრაქტიკულ/სემინარულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებს,
შესრულებული სამუშაო შესაძლებელია ჩაეთვალოს პროფესორის ასისტენტობაში ამ
სტანდარტით პროფესორის  ასისტენტობისთვის  განსაზღვრული სავალდებულო კრედიტების
მინიმალური რაოდენობით (5 ECTS კრედიტი) იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული სამუშაო
შესრულდა ანაზღაურების გარეშე.
5. შესრულებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები წარმოადგენს დისერტაციის
დასაცავად წარდგენის წინაპირობას.

თავი IV. სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა, დაცვა და აკადემიური ხარისხის მინიჭება

მუხლი 8. დისერტაცია

1. დისერტაცია წარმოადგენს სამეცნიერო ნაშრომს, რომელსაც დოქტორანტი იცავს
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
2. დისერტაცია უნდა ასახავდეს კვლევის დასაბუთებულ შედეგებს და ქმნიდეს ახალ
ცოდნას (დანართი №5).

3. დისერტაცია შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე, ხოლო სადისერტაციო
ნაშრომის შემოკლებული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ და ერთ-ერთ ევროპულ
ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული).
4. სხვა ენაზე დისერტაციის შესრულების საკითხს წყვეტს ფაკულტეტის საბჭო.
5. ნაშრომის უცხო ენაზე შესრულების შემთხვევაში სადისერტაციო ნაშრომის
შემოკლებული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
6. სადისერტაციო ნაშრომის შემოკლებული ვერსია უნდა ასახავდეს დისერტაციის ყველა
კომპონენტს. სადისერტაციო ნაშრომის შემოკლებული ვერსიის მოცულობა განისაზღვრება
40-50 გვერდით.

7. სადისერტაციო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იქნას ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედი სადისერტაციო ნაშრომის ტექნიკური მონაცემების
ინსტრუქციის შესაბამისად (დანართი 7.1.).
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მუხლი 9. სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის პროცედურა

1. წინასწარი პროცედურები (აპრობაცია). ფაკულტეტის სადისერტაციო მუდმივმოქმედ
დარგობრივ კომისიაში დისერტაციის წარდგენამდე:

ა) დოქტორანტი სადისერტაციო ნაშრომის პრეზენტაციით წარდგება საფაკულტეტო
მოსმენაზე („კოლოკვიუმების სერიაზე“).
ბ) სადისერტაციო ნაშრომი გაივლის გარე შემფასებლის წინასწარ ექსპერტიზას „ბრმა“ წესით.
გარე შემფასებელმა დისერტაციის მიწოდებიდან ორი კვირის ვადაში უნდა წარმოადგინოს
ექსპერტიზის შედეგები.
გ) დოქტორანტს აქვს უფლება, გააპროტესტოს გარე შემფასებლის შეფასება ფაკულტეტზე
მოქმედ დოქტორანტურის სააპელაციო კომისიასთან, რომელიც შედგება სამი
პროფესორისგან.
დ) დოქტორანტურის სააპელაციო კომისია შეირჩევა დარგობრივი კომისიის
შემადგენლობიდან და მტკიცდება მის მიერ.
ე) დოქტორანტურის სააპელაციო კომისია უფლებამოსილია დაადასტუროს ან უარყოს გარე
შემფასებლის შეფასება დოქტორანტის აპელაციიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.
ვ) თუ დოქტორანტურის სააპელაციო კომისია არ ეთანხმება გარე შემფასებლის შეფასებას,
დისერტაცია ხელახლა იგზავნება შესაფასებლად სხვა გარე შემფასებელთან, რომელმაც უნდა
წარმოადგინოს ექსპერტიზის შედეგები დისერტაციის მიწოდებიდან ორი კვირის ვადაში.
ზ) გარე შემფასებლის დამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა
სადისერტაციო მუდმივმოქმედ დარგობრივ კომისიაში სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის
უფლება.
თ) გარე შემფასებლის უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტი ვალდებულია
ერთი თვის ვადაში აღმოფხვრას ხარვეზები და წარადგინოს დისერტაცია ხელახალი
ექსპერტიზისთვის.
2. წინასწარი პროცედურების გავლის შემდეგ დოქტორანტი ფაკულტეტის სადისერტაციო
მუდმივმოქმედ დარგობრივ კომისიას წარუდგენს სადისერტაციო ნაშრომის 4 ბეჭდურ და 1
ელექტრონულ ვერსიას.
3. სადისერტაციო ნაშრომთან ერთად დოქტორანტმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) განაცხადი, რომ სადისერტაციო ნაშრომი დოქტორანტის დამოუკიდებელი კვლევის
შედეგია და არ შეიცავს პლაგიატს/გაყალბებულ მონაცემებს (დანართი №6);
ბ) დოქტორანტის მიერ შესრულებული სამუშაოს შემაჯამებელი ანგარიში (დანართი №7);
გ) ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებით განსაზღვრული მოთხოვნებით
შესრულებული დისერტაციის კვლევის შედეგები - დისერტაციის ძირითადი დებულებების
ამსახველი მოკლე ვერსია - ქართულ და ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული).
დ) გარე ექსპერტის დასკვნა იმის თაობაზე, რომ დისერტაცია შეიძლება წარდგენილ იქნას
საჯარო დაცვაზე (დანართი 11.2);

ე) სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნა სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვაზე
დაშვების თაობაზე (დანართი №8);
ვ) ფაკულტეტის სამეცნიერო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის დებულებით განსაზღვრული სამეცნიერო პუბლიკაციების
გამოქვეყნებისათვის წაყენებული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე (დანართი 11.1);
ზ) ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა სასწავლო კომპონენტის შესრულების, დაგროვილი
კრედიტებისა და სემესტრების სრულად გავლის თაობაზე;
თ) ენობრივი რედაქტორის წერილი (დანართი 11.3);
ი) გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ამონაბეჭდი და/ან რედაქტორის
(რედკოლეგიის) მიერ გაცემული ცნობა გამოსაქვეყნებლად მიღებული სამეცნიერო ნაშრომის
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შესახებ და ნაშრომის ბეჭდური ვერსია;
კ) სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების პროცესის ინტერნაციონალიზაციის
დამადასტურებელი დოკუმენტი (2018-2019 სასწავლო წლამდე ჩარიცხული
დოქტორანტებისათვის, მაგ. საერთაშორისო რეცენზირების შემთხვევაში იხ. დანართი №4);
ლ) წარმოდგენილ დოკუმენტებს ამოწმებს სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი
კომისია.
მ) სადისერტაციო მასალების წარდგენის შემდგომ სადისერტაციო მუდმივმოქმედი
დარგობრივი კომისია ერთი თვის ვადაში მსვლელობას აძლევს საქმის წარმოებას.

მუხლი 10. საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოქვეყნების ვალდებულება

1. დოქტორანტმა დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში უნდა გამოაქვეყნოს სადისერტაციო
თემასთან დაკავშირებული მინიმუმ ორი სტატია:
ა) Scopus-ში ან Web of Science-ში ინდექსირებულ რომელიმე ჟურნალში (ან საკონფერენციო
მასალებში- conference proceedings)-აუცილებელია მინიმუმ 1 მაინც;
ბ) საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში.

მუხლი 11. სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები

1. დარგობრივი კომისია სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზირების მიზნით გამოყოფს
არანაკლებ ორ რეცენზენტს, რომლებსაც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე
ამტკიცებს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო. ერთ-ერთი რეცენზენტის მიერ უარყოფითი
დასკვნის წარდგენის შემთხვევაში მის ნაცვლად ინიშნება ახალი რეცენზენტი.
2. რეცენზენტს უნდა ჰქონდეს დოქტორის აკადემიური ხარისხი, დოქტორანტის სადისერტაციო
თემასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო დარგში/სპეციალობაში/მიმართულებაში კვლევის
გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები.
3. რეცენზენტი ვალდებულია, ფაკულტეტის მიერ დისერტაციის  გადაცემიდან არაუგვიანეს
60 კალენდარული დღის ვადაში გაეცნოს სადისერტაციო ნაშრომს და წარუდგინოს რეცენზია
ფაკულტეტს.
4. რეცენზენტი დასკვნას (რეცენზიას) წარადგენს დადგენილი რეცენზიის ფორმის შესაბამისად
(დანართი №9).
5. ორი რეცენზენტის მიერ სადისერტაციო ნაშრომის უარყოფითად შეფასების შემთხვევაში,
ფაკულტეტის სადისერტაციო დარგობრივი კომისიის გადაწყვეტილებით დოქტორანტი არ
დაიშვება დაცვაზე და მას მიეცემა სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის უფლება ერთი
სასწავლო წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. დისერტაციის დაცვა

1. დისერტაციის დაცვა არის საჯარო. ინფორმაცია მის შესახებ ქვეყნდება
უნივერსიტეტის (შესაბამისი ფაკულტეტის) ვებგვერდზე დისერტაციის დაცვამდე მინიმუმ
ერთი კვირით ადრე.
2. დისერტაციის დაცვის ენა არის ქართული, თუ ფაკულტეტის საბჭოს
გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
3. დაცვის პროცესი ითვალისწინებს დოქტორანტის მიერ ნაშრომის პრეზენტაციას,
სამეცნიერო დისკუსიას და სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნას (შეფასებას).
4. დაცვის რეგლამენტი განისაზღვრება საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს
დებულებით.
5. იმ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში, რომელთა
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დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ უნივერსიტეტის და უცხოეთის
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორის აკადემიური ხარისხი,
შესაძლებელია არსებობდეს დისერტაციის დაცვის განსხვავებული რეგლამენტი, რომელსაც
შეიმუშავებენ მხარეები და ამტკიცებს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო.

მუხლი 13. დისერტაციის შეფასება

1. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრების მიერ დისერტაციის შეფასება ხდება
კონფიდენციალურად, ასქულიანი სისტემით.
2. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიას
გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს შეფასებას შემდეგი
სისტემის მიხედვით:
ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი - შეფასების 91-100 ქულა;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ
აღემატება - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება - მაქსიმალური
შეფასების 71-80 ქულა;
დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს
აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ
მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც
ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო -
მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა”-„ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების
შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების
შემთხვევაში დოქტორანტს უფლება ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში წარადგინოს
გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომი.
5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების
შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
6. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარე დოქტორანტს კომისიის
დასკვნას (შეფასებას) აცნობს ზეპირად.

მუხლი 14. ხარისხის მინიჭება და სადისერტაციო ნაშრომის გამოქვეყნების ვალდებულება

1. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის
დაცვის შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება აკადემიური ხარისხი, რომლის დასახელება
უნდა განისაზღვროს სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის შესაბამისად.
2. უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს ანიჭებს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო
საბჭო შესაბამისი დებულების მოთხოვნათა დაცვით.
3. დიპლომს ხელს აწერენ უნივერსიტეტის რექტორი, საუნივერსიტეტო სადისერტაციო
საბჭოს თავმჯდომარე და ფაკულტეტის დეკანი.
4. დარგობრივი კომისია ვალდებულია, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდეგ



9

ერთი თვის ვადაში გადასცეს დისერტაცია ელექტრონული ფორმით უნივერსიტეტის
გამომცემლობას, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკასა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ
ბიბლიოთეკას; ამავე ვადაში დისერტაციის თითო ბეჭდური და ელექტრონული ეგზემპლარი
უნდა გადაეცეს საუნივერსიტეტო და ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკებს.

მუხლი 15. გარდამავალი დებულებები

1. ფაკულტეტზე მოქმედ აკრედიტებულ დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე
წინამდებარე დებულებით განსაზღვრული სასწავლო კომპონენტთან დაკავშირებული
პირობების შესრულება სავალდებულო იქნება მათი რეაკრედიტაციის, ასევე პროგრამის
სასწავლო კომპონენტის ცვლილებების შემთხვევაში.

2. 2018-2019 სასწავლო წლამდე ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის დისერტაციის დაცვის
აუცილებელი წინაპირობაა სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების პროცესის
ინტერნაციონალიზაცია დოქტორანტების ჩარიცხვის მომენტისთვის მოქმედი უნივერსიტეტის
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტისა და ფაკულტეტების დებულებების შესაბამისად.


