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პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, 120 

ECTS კრედიტი კი კვლევითი კომპონენტისათვის. 

 

სწავლების ენა: ქართული ენა 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

 ნებისმიერი დარგის მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი.  

 დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ–ერთი ევროპული სამეცნიერო ენის (ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული) არანაკლებ B2 

დონეზე ცოდნის დადასტურება (შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერტიფიკატის წარმოდგენა). 

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის (შესაბამისი ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა; 

 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია.  

 

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება: 
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საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესები სულ უფრო რეალურ სახეს იძენს. განსაკუთრებით საგრძნობია ეს პროცესები განათლების 

სფეროში. 2005 წლიდან საქართველო შეუერთდა ბოლონიის პროცესებს, რამაც პრინციპულად ახალი მოთხოვნები დააყენა საქართველოს უმაღლესი 

განათლების წინაშე. საჭირო გახდა ახალი ტიპის სპეციალისტის მომზადება, სპეციალისტის, რომელიც შეძლებს სწრაფადცვლად პროფესიულ 

სფეროში ორიენტირებას, საბაზო ეკონომიკური დაკვეთების შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, პრობლემის შემოქმედებითად და 

დამოუკიდებლად მოგვარებას და სხვა.  

 ბოლონიის პროცესების კვალდაკვალ უმაღლესი განათლება სამ საფეხურს მოიცავს: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა. 

თითოეულ საფეხურს თავისი მიზანი და მიზნიდან გამომდინარე შინაარსი აქვს. დოქტორანტურის მიზანს წარმოადგენს დოქტორანტის 

ინტელექტუალური ზრდა, აკადემიური და კვლევითი რესურსების დაახლოვება, ქვეყანაში სამეცნიერო მუშაობის გააქტიურება და ხარისხის 

ამაღლება, საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა, ახალი ცოდნის შექმნისა და დანერგვისათვის ხელის შეწყობა. გამომდინარე 

აქედან, წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის მიზანია განათლების სფეროში ისეთი სამეცნიერო კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს სფეროში 

მიმდინარე პროცესების მეცნიერულ საფუძველზე, ქართული ტრადიციებისა და კულტურის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების 

გათვალისწინებით წარმართვას. ამასთანავე შეძლებს სამეცნიერო მუშაობის ახალ სტანდარტებზე გადაყვანას და საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში 

ჩართვას და, რაც მთავარია, მეცნიერული მონაპოვრების პრაქტიკულ საქმიანობაში, კერძოდ კი სასკოლო ცხოვრებაში გადატანას. 

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სავარაუდო საკვლევი პრობლემები:  

1. აღზრდის, განათლებისა და სწავლების პროცესი ყველა ტიპის სკოლაში (ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, უმაღლესი სკოლა, 

პროფესიული სკოლა) და სკოლამდელ დაწესებულებაში; 

2. სოციუმის გავლენები მოზარდის აღზრდასა და განვითარებაზე; 

3. ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა აღზრდის პრობლემები; 

4. მცირეწლოვანთა სამართალდარღვევის პრობლემები; 

5. ყველა ტიპის სკოლის სტრუქტურული და ორგანიზაციული საკითხები, ხელმძღვანელი კადრისა და მასწავლებლის პროფესიული 

მახასიათებლები;  

6. ზრდასრულთა განათლების პრობლემები;  

7. ცალკეულ საგანთა სწავლების მეთოდიკის საკითხები ყველა ტიპის სკოლაში. 
 

 

სწავლის  შედეგი:  

ცოდნა და გაცნობიერება 
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტმა იცის: 

 პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები; 

 მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების აგების პრინციპები; 

 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა, მისი საკანონმდებლო ბაზა; 

 საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები; 
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 ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; 

 ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და თანამედროვე ტექნოლოგიები; 

 პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები; 

 განათლების ისტორია; 

 ზრდასრულთა განათლების საკითხები; 

 განათლების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები;  

 არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით განახლებული ფარგლების გაცნობიერება. 

 
განათლების მეცნიერებების დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების 

ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; არჩეული სპეციალობის შესაბამისად შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური 

აპარატით ოპერირება. შეუძლია დარგის კვლევის მეთოდების და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  

დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ დარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო 

სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. 

მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; 

აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა 

ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან.  
კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და 

არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის 

გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს 

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს 

ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის 

პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს შეუძლია: 

 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში; 

 ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება; 

 საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება; 

 მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება; 

 ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება, სწავლება და გაძღოლა; 
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 საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება; 

 სხვადასხვა კონტექსტში უმაღლესი განათლების პრობლემების თანამშრომლობით გადაწყვეტა, პერსონალური და ფართო ავტონომიური 

ინიციატივების გამოჩენა; 

 უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საკუთარი პრაქტიკული და 

კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება.  

 ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება, ახლებური კვლევით და ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომელიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში. 

 
განათლების მეცნიერებების დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და 

ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე 

სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა 

და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და 

წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  

როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია 

კვალიფიციურად მოამზადოს განათლების მეცნიერებების დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგისა და მის მომიჯნავე 

სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება.  

კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. 

შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო 

კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების 

შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო 

პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი 

პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-

საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ. 
 

დასკვნის უნარი 
 პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს: 

 საგანმანათლებლო კონცეფციების, თეორიებისა და პოლიტიკის საკითხების სისტემური ანალიზის უნარი; 

 პროფესიულ სფეროში პრობლემების ხედვისა და მისი დამოუკიდებლად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტის უნარი; 

  

კომუნიკაციის უნარი 
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს: 
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 პროფესიულ სფეროში კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების უნარი; 

 ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშის დასაბუთებული წარმოჩენის უნარი;  

 საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში უცხოურ ენაზე ჩართვის უნარი. 

 

   

სწავლის უნარი 
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს: 

 საქმიანობის პროცესში – სწავლება, სწავლა, სამეცნიერო კვლევა სხვ. – ახალი იდეების გენერირების, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად 

პროცესების წარმართვის უნარი;  

 დარგის განვითარების კვალობაზე, პროფესიული საჭიროებების განსაზღვრისა და სწავლის დამოუკიდებლად ორგანიზების უნარი.  

         
ღირებულებები 
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს: 

 ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხვნების   დანახვის უნარი; 

 საკუთარი საქმიანობის რეფლექსიის, შეფასებისა და    თვითკრიტიკის უნარი. 

 ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავების უნარი. 

 

დასაქმების სფეროები 

 უმაღლესი სკოლა – სამეცნიერო და სასწავლო სფერო; 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 

 განათლების რეგიონული და რაიონული მმართველობის უწყებები; 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეფორმის განმახორციელებელი სექტორი; 

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ხელმძღვანელი, ადმინისტრაციული თუ შინაარსობრივი მართვის კონსულტანტი; 

 უმაღლესი სკოლის ადმინისტრაციული თუ შინაარსობრივი მართვის სექტორი; 

 განათლების საკითხებით დაკავებული არასამთავრობო სექტორი. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და 

კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში 

სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის 

გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და 

სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ. 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 

51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 – 

ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 

შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.  

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის 

პრეზენტაცია 40 ქულის ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით.  

 

კვლევით კომპონენტი:  

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის 

შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება 

შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:  

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი 

ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე.  

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის 

სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო 

არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. 

გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი.  

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ 

დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს 

თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები 

მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში.  

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე 

მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი 

ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის 

განვრცობილი.  

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი 

მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები.  

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12  ქულა,  დასკვნა  დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო 

მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს 

დასამუშავებლად. 
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დისერტაციის შეფასება: სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო 

შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს 

ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით: 

 

დადებითი შეფასება: 

 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი; 

 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება; 

 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 

 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს; 

 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 

უარყოფითი შეფასება: 

 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების 

გამო ვერ აკმაყოფილებს; 

 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.   

 

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:  ქეთევან ჭკუასელი: CV იხ. დანართი 3 

 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა: პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან. 

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ:  ქეთევან ჭკუასელი – პროფესორი, პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა დოქტორი; თამაზ  კარანაძე – ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი; ეთერ ღვინერია – ასოცირებული 

პროფესორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი; იზაბელა პეტრიაშვილი –  ასოცირებული პროფესორი,  ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი;  

რუსუდან სანაძე –მოწვეული მასწავლებელი, განათლების მეცნიერებების დოქტორი. სჭიროების შემთხვევაში, საკვლევი თემატიკიდან გამომდინარე, 

პროგრამის მუშაობაში ჩაერთვებიან  ფაკულტეტის სხვა მიმართულების პროფესორები. 

ბიოგრაფიული მონაცემები (CV) იხ. დანართი № 3 
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ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ:  სამაგისტრო პროგრამა განხორციელდება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტის ბაზაზე, სადაც არსებობს ქართული და უცხოენოვანი ბიბლიოთეკა 

(ინგლისური, გერმანული, რუსული), მუდმივი ორი აუდიტორია  და სალექციო აუდიტორიები, კომპიუტერები, ინტერნეტი. 

 

რამდენი დოქტორანტის მიღებაა შესაძლებელი: წელიწადში არაუმეტეს ათისა 
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სადოქტორო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები 

ა) სასწავლო კომპონენტი (60 კრედიტი) 

სავალდებულო კურსები / აქტივობები– 30–50 კრედიტი (ECTS) 

 სასწავლო კურსის 

დასახელება 

კრედიტების 

რაოდენობა  

ECTS 

სტუდენტის 

საკონტაქტო მუშაობის 

საათები  სემესტრში 

სტუდენტის 

დამოუკიდებელი  

მუშაობის 

საათები 

სემესტრში 

სემესტრი ლექტორი/ები 

1  სწავლების მეთოდები  

 

5 63 სთ. ლექცია – 30 სთ. 

სამუშაო ჯგუფში მეცად. 30 

სთ. 

საბოლოო გამოცდა – 3 სთ. 

62 საათი 

 

შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

ეთერ ღვინერია 

2 მეცნიერების 

მენეჯმენტი 

5 48 სთ. 

ლექცია – 15 სთ. 

სამუშაო ჯგუფში მეცად. 30 

სთ. საბოლოო გამოცდა – 3 

სთ. 

 77 საათი 

 

 

შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

გიორგი 

ღვედაშვილი, 

თამარ გოგუა 

3 პედაგოგიკა* 10 90 სთ. 

სალექციო – 45სთ 

პრაქტიკული – 45სთ, მათ 

შორის  პრეზენტაცია – 15სთ 

160 სთ შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

ქეთევან 

ჭკუასელი,თამაზ 

კარანაძე, ნინო 

ჩახუნაშვილი, მაია 

მემარნიშვილი, 

ეფემია ხარაძე 

4 პედაგოგიური კვლევის 

მეცნიერული 

საფუძვლები* 

5 45 სთ. 

სალექციო – 15სთ 

პრაქტიკული – 30სთ, მათ 

შორის  პრეზენტაცია – 10 სთ 

 

80 სთ შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

რუსუდან სანაძე, 

 

ქ. ჭკუასელი, 

 დოქტორანტის 15   შემოდგომა/  
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სემინარი 

 

გაზაფხული 

4  პროფესორის 

ასისტენტობა 

 

5   შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

 

5  აკადემიური წერა  

 (სავალდებულო სალექციო 

კურსი მათთვის, ვისაც 

აკადემიური წერა და/ან 

კვლევის მეთოდები წინა 

საფეხურზე არ გაუვლია) 

5 48  საათი. ლექცია – 15, 

პრაქტიკუმი – 30 საათი. 

გამოცდის ჩატარება – 3 

საათი. 

77 საათი შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

ქეთევან 

გოჩიტაშვილი, 

გიული 

შაბაშვილი 

არჩევითი კურსები / აქტივობები – 10–25  კრედიტი (ECTS) 

1  საზღვარგარეთის 

აკრედიტებულ უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

მოსმენილი სადოქტორო 

კურსები 

5–25   შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

 

2  კორპუსის ლინგვისტიკა 5 63 სთ 

ლექცია – 30 სთ. 

სამუშაო ჯგუფში მეცად. 30 

სთ. 

სთ. 

საბოლოო გამოცდა – 3 სთ. 

62 სთ შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

მარინე ბერიძე, 

ლიანა 

ლორთქიფანიძე 

3  საქართველოს სხვა 

აკრედიტებულ 

უნივერსიტეტებში 

მოსმენილი სადოქტორო 

კურსები 

5–15   შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

 

4  უნივრსიტეტის სხვა 

სადოქტორო 

5–15   შემოდგომა/ 

გაზაფხული 
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ბ) კვლევითი კომპონენტი   ( 120 კრედიტი) 

 

 

პროგრამების  სასწავლო 

კურსები 

5 სხვა სახის აქტივობა 5–10   შემოდგომა/ 

გაზაფხული 

 

*  შენიშვნა  აღნიშნული  კურსები  სავალდებულოა მათთვის, ვისაც არ აქვს მოსმენილი სწავლების წინა საფეხურზე.  

სავალდებულო     –  120 კრედიტი (ECTS) 

         აქტივობის სახე კრედიტების 

რაოდენობა 

სემესტრი 

1  დოქტორანტის I კოლოკვიუმი 20 კრედიტი  შემოდგომა/გაზაფხული 

2  დოქტორანტის II კოლოკვიუმი 20 კრედიტი შემოდგომა/გაზაფხული 

3  სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება და დაცვა 80 კრედიტი  შემოდგომა/გაზაფხული 


