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პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამის სახელწოდება 

(ქართულად და ინგლისურად) 
სოციოლოგია 

Sociology 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

(ქართულად და ინგლისურად) 
სოციოლოგიის დოქტორი 

Doctor of Sociology 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი განაწილება 

სადოქტორო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტი მოიცავს 30  

კრედიტს (ECTS) და  გულისხმობს შემდეგ აქტივობებს: 

 

სავალდებულო სასწავლო კომპონენტები -  25 კრედიტი: 

 კვლევის მეთოდოლოგია სოციალურ მეცნიერებებში - 

ემპირიული კვლევის მეთოდები- 5 კრედიტი 

 დარგობრივი სემინარი - 15 კრედიტი 

 პროფესორის ასისტენტობა - 5 კრედიტი 

 

არჩევითი სასწავლო კომპონენტები - 5 კრედიტი:  

 პროფესორის ასისტენტობა - 5 კრედიტი 

 არჩევითი სასწავლო კურსი  ან საზღვარგარეთის  

აკრედიტებულ  უმაღლეს  სასწავლებლებში მოსმენილი 

სადოქტორო სასწავლო კურსი  - 5 კრედიტი 

 

სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი მოიცავს: 

 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 1 

 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 2  

 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 3 

 სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება და დაცვა. 
 

სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 1, 2 და 3 მხოლოდ 

განმავითარებელ შეფასებას მოიცავს და წარმოადგენს დაცვის 

წინაპირობას, ხოლო სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისას 

გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასება. 

 

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლება მინიმუმ ექვსი სემესტრია 
(3 წელი). 
 

სწავლების ენა ქართული 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

/კოორდინატორი 

იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი   
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი; სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის 

მიმართულება 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 

 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის ფლობა „სოციოლოგიაში“   ან სხვა 

სპეციალობაში; 

 უცხოური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე 

(დადასტურება გამოცდით ან შესაბამისი 

სერტიფიკატით);   

 სავარაუდო  სამეცნიერო  ხელმძღვანელისა  და  

პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა; 

 სადოქტორო - კვლევითი პროექტის გეგმის 

(პროსპექტუსის)  წარმოდგენა; 

 გასაუბრება სპეციალობაში (მათ შორის სადოქტორო 

კვლევითი პროექტზე - პროსპექტუსზე). 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 

სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია:  
 

 მოამზადოს სოციოლოგიაში დარგის უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნისა და მაღალი 

დარგობრივი კომპეტენციის მქონე სრულფასოვანი 

მკვლევარი და/ან სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია 

ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით  როგორც 

თეორიული, ისე გამოყენებითი კვლევების (მათ შორის,  

ინტერდისციპლინური) ჩატარება სამეცნიერო,   

პროფესიული ეთიკის სტანდარტების 

გათვალისწინებით და კვლევის ობიექტის (ადამიანი, 

ჯგუფები) უფლებების დაცვით  (კონფინდენციალურობა 

და ანონიმურობა); 

 მოამზადოს კურსდამთავრებული აქტიური 

პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის, რათა მან შეძლოს 

სწავლების დაბალ საფეხურზე მყოფი 

სტუდენტებისთვის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) 

ახალი, ინოვაციური დარგობრივი ცოდნის გადაცემა, 

შესბამისი კვლევითი უნარების განვითარება და  

კვლევის სიახლეების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება;  

 წვლილი შეიტანოს საზოგადოების წინაშე წამოჭრილი 

პრობლემატიკის გადაჭრის პროცესში და სოციოლოგიის, 

როგორც მეცნიერების, დარგის განვითარებაში. 
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სწავლის შედეგები სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ:  

ა) ცოდნა და გაცნობიერება კურსდამთავრებულს შეუძლია 

 სოციოლოგიაში თანამედროვე სოციალურ-თეორიული 

პარადიგმების გამოყენება და სიღრმისეული 

ინტერპრეტირება, მათი სისტემური და კრიტიკული 

გააზრების საფუძველზე; 

 საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალური პროცესების 

კრიტიკული გააზრების საფუძველზე, ახალი, 

ინოვაცირი იდეების გამოპირობება და უახლეს 

დარგობრივ კვლევის მეთოდების სიმბოზიური 

გამოყენებით ახალი ორიგინალური შეხედულებების 

არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება; 

 საკვლევ სფეროში არსებული ცოდნის განახლება და 

ახალი ცოდნის გენერირება სოციალურ მეცნიერებათა 

მიერ დაგროვილი ცოდნის კრიტიკული შეფასებისა და 

ინტერდისციპლინურ ჭრილში ანალიზის საფუძველზე. 

ბ) უნარები კურსდამთავრებულს შეუძლია 

 მეცნიერული და აკადემიური  სტანდარტების დაცვით, 

კვლევის თითოეული ეტაპის დამოუკიდებლად, მაღალ 

პროფესიულ დონეზე დაგეგმვა შესაბამისი კვლევის 

მეთოდების შერჩევის, საკვლევი ინსტრუმენტების  

დიზაინის და კვლევის მეთოდების ინოვაციური 

გამოყენების საფუძველზე;   

 კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების კრიტიკული 

ანალიზი, მიუკერძოებელი, სიღრმისეული 

ინტერპრეტაცია და პრობლემის გადაჭრის 

ორიგინალური ხედვის შეთავაზება; 

 აქტუალური სოციალური პრობლემების არსის 

განსაზღვრა, მათი კრიტიკული ანალიზი და 

რეკომენდაციების შემუშავება სოციალური ცხოვრების 

სხვადასხვა სფეროში პოლიტიკის შესამუშავებლად; 

 ახალი ცოდნის მოპოვება და მისი დიაქრონული 

რეპრეზენტაცია; კვლევის შედეგების სამეცნიერო 

პუბლიკაციების სახით წარდგენა საერთაშორისო 

რეფერირებადი სტანდარტების შესაბამისად; 

 სწავლების უნარების განვითარება სწავლებისთვის 

აუცილებელი სასწავლო-მეთოდური მასალების 
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მომზადებითა და სტუდნტზე ორიენტირებული 

სასწავლო პროცესის მიდგომების გამოყენებით. 

გ) პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა 

კურსდამთავრებულს შეუძლია  

 პროფესიული ეთიკის პრინციპების და კვლევის 

ობიექტის (ადამიანები, ჯგუფები) უფლებების (პირველ 

რიგში, მათი კონფიდენციალურობა და ანონიმურობა) 

დაცვა;   

 კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებების 

აღიარება და პატივისცემა;  

 აკადმიური და სხვა პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელებისას გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ავტონომიურობის დემონსტრირება, 

აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და 

მიუკერძოებლობის საფუძველზე.  

სწავლება-სწავლის მეთოდები 1. ვერბალური მეთოდი 

2. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს 

შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება,  მასალის დაკონსპექტება, 

თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესსეს 

შესრულება, და ა.შ. 

3. პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ჩამოუყალიბებს: 

სასწავლო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე 

მუშაობადა სხვ. 

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება, აგრეთვე, ისეთი 

მეთოდები, როგორიცაა: 

1. დისკუსია, დებატები 

2. ჯგუფური მუშაობა (cooperative/ collaborative) 

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება(PBL) 

4. შემთხვევის ანალიზი 

5. გონებრივი იერიში(Brain storming) 

6. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება 

7.    ელექტრონული სწავლების ((E-learning) 

8.    სილაბუსებით გათვალისწინებული სხვა მეთოდები  
 

შეფასების სისტემა დაუშვებელია სტუდენტის (დოქტორანტის) სემესტრული 

მიღწევის შეფასება მხოლოდ სემესტრის ბოლოს ჩატარებული 

გამოცდის მიხედვით.  
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სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული შრომის 

შეფასება ითვალისწინებს: 
 

ა) მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას; 

ბ) შუა სემესტრულ რეიტინგულ შეფასებას; 

გ) სემესტრის დასკვნით შეფასებას. 

 

შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
 

ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა;  

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

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

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 

ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 

 

არსებობს ორი სახის უარყოფითი შეფასება: 
 

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

ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა 

გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, 

სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
 

დასკვნით და დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა 
იყოს არა ნაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღისა. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრების მიერ 

დისერტაციის შეფასება ხდება კონფიდენციალურად, 

ასქულიანი სისტემით. 
 

დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო 

ნაშრომის დაცვის კომისიას გამოყავს ქულათა საშუალო 

არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს შეფასებას შემდეგი 

სისტემის მიხედვით:  
 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება: 
 

ა) "summa cum laude" - "ფრიადი" – შესანიშნავი ნაშრომი – 

შეფასების 91-100 ქულა; 

ბ)  "magna  cum  laude" - "ძალიან კარგი" – შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება, შეფასების 81– 

90 ქულა; 
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გ) "cum laude - "კარგი" – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება, შეფასების 71– 80 ქულა; 

დ)  "bene" - "საშუალო" – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც 

წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, შეფასების 

61–70 ქულა; 

ე)1 "rite" - "დამაკმაყოფილებელი" – შედეგი, რომელიც, 

ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც 

აკმაყოფილებს, შეფასების 51– 60 ქულა; 

ვ)2 "insufficienter"-"არადამაკმაყოფილებელი" – 

არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო; შეფასების 41–50 ქულა; 

ზ)3 "sub  omni  canone" - "სრულიად არადამაკმაყოფილებელი" – 

შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 

აკმაყოფილებს, შეფასების 40 ქულა და ნაკლები. 
 

დასაქმების სფეროები სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის, 

როგორც სოციოლოგიის დოქტორის, დასაქმების სფერო 

ვრცელია:  

 კურსდამთავრებულს,  როგორც დარგის სპეციალიტს, 

სოციოლოგიური კვლევებით,  შეუძლია  

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს სახელმწიფო,  

არასამთავრობო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის 

მუშაობასა და განვითარებაში. შესაბამისად, შეუძლია  

დასაქმდნეს ზემოხსენებულ ორგანიზაციებში.  

 უფლებამოსილია დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებში;   
 

სწავლის საფასური საქართველოს 

მოქალაქე და უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე სტუდენტებისათვის 

დოქტორანტურის საფეხურის სწავლის წლიური საფასური 

საქართველოს მოქალაქე სტუდენტისთვის შეადგენს 1000 ლარს. 

 

სწავლის  საფასური  უცხო  ქვეყნის  მოქალაქეებისათვის 

განისაზღვრება  საქართველოში  მოქმედი  კანონმდებლობით, 

საქართველოს  ხელისუფლების  მიერ  დადებული  და 

რატიფიცირებული შეთანხმებების მიხედვით. 

                                                      
1 „ა”-„ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი;  
2 მე-2 პუნქტის „ვ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს უფლება 

ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში წარადგინოს გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომი;  
 

3 „ზ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე 

სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 
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პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური 

რესურსი 

სადოქტორო პროგრამის განხორციელებაში უმეტესწილად 

მონაწილეობენ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის, სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის 

მიმართულების პროფესორები და ასოცირებული 

პროფესორები; ასევე მოწვეული პროფესორები.  
   

პროგრამის მატერიალურ-ტექნიკურ მუშაობას უზრუნველყოფს: 

 თსუ-ს კომპიუტერული ბაზები; 

 თსუ-ს და ფაკულტეტის რესურს–ცენტრები; 

 სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (თსუ-ს III კორპუსი); 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკები 

(ცენტრალური საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა, 

რომელიც მდებარეობს უნივერსიტეტის ქუჩა N11-ში; 

შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 

რომელიც მდებარეობს ი. ჭავჭავაძის გამზირი N1-ში, I 

კორპუსი); https://www.tsu.ge/ka/library 

 თსუ-ს ელექტრონული სწავლების პორტალები; 

https://e-learning.tsu.ge/ 

 თსუ-ს სტუდენტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს 

შეუზღუდავი და ულიმიტო წვდომა აქვთ ისეთ 

ელექტრონულ ბაზებსა და ჟურნალებზე, როგორებიცაა: 

EBSCO Publishing, Cambridge University Journals, JStor, 

Scopus დასხვა.https://www.tsu.ge/ka/library/page/893 

 სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და სხვა. 

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

სადოქტორო პროგრამას ფინანსურად უზრუნველყოფს თსუ და 

გაწერილია ფაკულტეტის ბიუჯეტში. 

დოქტორანტის დისერტაციის 

დაცვაზე დაშვების წინაპირობა 

 

დოქტორანტის დისერტაციის დაცვაზე დაშვების წინაპირობაა: 

 

 სასწავლო კომპონენტის სრულად შესრულება (30 

კრედიტი);  

 სამი სამეცნიერო კვლევითი პროექტის წარდგენა 

დარგობრივი კომისიის წინაშე; 

https://www.tsu.ge/ka/library
https://e-learning.tsu.ge/
https://www.tsu.ge/ka/library/page/893
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 საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციის 

გამოქვეყნების ვალდებულება (თსუ-ს  

დოქტორანტურის მინიმალური  სტანდარტის 

გათვალისწინებით,  დოქტორანტს  აქვს  საერთაშორისო  

სამეცნიერო პუბლიკაციის  გამოქვეყნების  

ვალდებულება.  სახელდობრ, დისერტაციის  დაცვის  

აუცილებელი  წინაპირობაა  სადისერტაციო თემასთან  

დაკავშირებული  შემდეგი  სახის  ორი  სამეცნიერო 

პუბლიკაციის  გამოქვეყნება  -  რეფერირებადი  (Peer-

reviewed) სამეცნიერო  სტატიები  ისეთ  

მაღალრეიტინგულ  საერთაშორისო ჟურნალებში (ან 

საკონფერენციო მასალებში), რომლებსაც აქვთ ISSN 

კოდი  და  ჰყავთ  საერთაშორისო  სარედაქციო  საბჭო  (ან  

სამეცნიერო კომიტეტი)  და  რომლებიც  ვრცელდება  

საერთაშორისო  მასშტაბით და  არის  ღია  

საერთაშორისო  თანამშრომლობისთვის. 

ამავდროულად,  ამ  ორი  პუბლიკაციიდან  ერთი  მაინც  

უნდა  იყოს ისეთ  საერთაშორისო  ჟურნალში  (ან  

საკონფერენციო  მასალებში), რომელიც  

ინდექსირებულია  Scopus-ის  ან  Web of Science-ის 

ბაზებში). 
 

თუ  დოქტორანტი არ არის სოციოლოგიის სამაგისტრო 

პროგრამის კურსდამთავრებული და შესაბამისად არ აქვს 

დარგის, სფეროს ცოდნა,  მას ვალდებულება აქვს თავისუფალ 

მსმენელად დაესწროს  სამაგისტრო საფეხურზე 

სასპეციალიზაციო სასწავლო კურს(ებ)ს. 

აკადემიური 

კეთილსინდისიერება 

აკადემიურ კეთილსინდისიერებას ძალიან დიდი ყურადღება 

ექცევა აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. 

სტუდენტმა: 

 უნდა წარმოადგინოს დამოუკიდებლად მომზადებული 

დავალება, ნაშრომი, რომელშიც აკადემიური სტილის 

დაცვით მითითებული იქნება, თუ ვის ეკუთვნის ესა თუ 

ის იდეა და/ან სიტყვები; 

 არ უნდა მოახდინოს მონაცემთა ან სხვა ინფორმაციის 

გაყალბება.  
 

იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ზემოთხსენებულ ქმედებას ექნება 

ადგილი, სტუდენტს დაეკისრება ეთიკის კოდექსით 

განსაზღვრული დისციპლინური პასუხისმგებლობა  

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დარღვევის 
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გამო, რომლებიც ჭეშმარიტი აკადემიური განათლების 

განუყოფელი ნაწილი და უნივერსიტეტის ფუნდამენტური 

ღირებულებაა. სანქცია შეიძლება იყოს როგორც ნაშრომის 

ხელახლა მომზადება, ასევე სასწავლო კურსში 

არადამაკმაყოფილებელი ქულის მიღება და/ან სტატუსის 

შეწყვეტა.   

 

საჯარო დაცვაზე ნაშრომის წარდგენამდე დოქტორანტი 

ვალდებულია საკუთარი ნაშრომი ატვირთოს პლაგიატის 

დეტექციის პროგრამაში. 

დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში) 

არსებული ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან 

გამომდინარე, პროგრამას ყოველწლიურად შეუძლია მიიღოს 

და მოემსახუროს საშუალოდ 4 სტუდენტს.  
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სასწავლო გეგმა 

ფაკულტეტი:  სოციალურ და პოლიტიკულ მეცნიერებათა  

მიმართულება: სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სოციოლოგია 

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა  

კრედიტების რაოდენობა: 30  ECTS  

საგანმანათლებლო  პროგრამის  ხელმძღვანელები:  იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

                                                                                               

 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: 29/07/2021; № 69/2021 

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი):  2021-2022 

 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

 

სადოქტორო პროგრამის  სასწავლო კომპონენტი მოიცავს 30 კრედიტს (ECTS): 

სავალდებულო სასწავლო კურსები - 25 კრედიტი (ECTS) 
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1  

კვლევის მეთოდოლოგია 

სოციალურ მეცნიერებებში - 

ემპირიული კვლევის 

მეთოდები4 

5 30 -- 15 4 76 125  წინაპირობის გარეშე   

იაგო კაჭკაჭიშვილი 

ნინო დურგლიშვილი 
ლია წულაძე 
დავით სიჭინავა  

დავით სვანაძე  

ხათუნა მაისაშვილი 

თეონა მატარაძე 
რევაზ ჯორბენაძე  

ალექსანდრე კუხიანიძე 

კორნელი კაკაჩია 

2  დარგობრივი სემინარი 15 -- -- -- -- 375 375  წინაპირობის გარეშე   

სადოქტორო პროგრამის 

ხელმძღვანელი;  

დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

3  პროფესორის ასისტენტობა 5 -- -- -- -- -- 125  წინაპირობის გარეშე   

დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელ(ებ)ი ან სხვა 

სასწავლო კურსის 

ლექტორ(ებ)ი 

არჩევითი სასწავლო კურსები - 5  კრედიტი (ECTS) 

1  პროფესორის ასისტენტობა 5 -- -- -- -- -- 125  წინაპირობის გარეშე   

დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელ(ებ)ი ან სხვა 

სასწავლო კურსის 

ლექტორ(ებ)ი 

                                                      
4 ამ კურსის გასავლელად მნიშვნელოვანია დოქტორანტს ჰქონდეს ცოდნა, რომელიც შეესაბამება  მაგისტრატურის საგანამანათლებლო  პროგრამაში 

შემოთავაზებულ სასწავლო კურსში „კვლევის მეთოდები“ გაწერილ კომპენტენციებს . თუ მას შესაბამისი კომპენტენცია არ გააჩნია, მაშინ ის შესაბამისი 

პროგრამის მაგისტრატურის საფეხურზე გადის ზემოხსენებულ კურსს  და შემდეგ ირჩევს სასწავლო კურსს სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამაში. 
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2  

არჩევითი სასწავლო კურსი 

ან საზღვარგარეთის 

აკრედიტებულ უმაღლეს 

სასწავლებლებში მოსმენილი 

სადოქტორო სასწავლო 

კურსები5 

5 -- -- -- -- -- 125  წინაპირობის გარეშე   -- 

კვლევითი კომპონენტი 

1 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 1 

2 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 2  

3 სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 3 

4 სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება და დაცვა 

 
 
პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა–––––––––---––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

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

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

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

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

 

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

 

                                                      
5 შეფასების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში. 


