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დანართი №7

შემაჯამებელი ანგარიში
--------------------------------------- ფაკულტეტის

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „----------------------------„
დოქტორანტ -------------------------- შესრულებული სამუშაოს

შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის თარიღი და
ბრძანება
სადისერტაციო ნაშრომის სათაური (თემის
ცვლილების შესახებ ინფორმაციის მითითე-
ბით; ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პრო-
გრამის ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, აკა-
დემიური/სამეცნიერო თანამდებობა)
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი
(სახელი, გვარი, აკადემიური/სამეცნიერო
თანამდებობა; ხელმძღვანელის ცვლილების
შესახებ ინფორმაციის მითითებით, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში)
ხელმძღვანელ(ებ)ი (სახელი, გვარი, აკადემი-
ური/სამეცნიერო თანამდებობა) (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში)
სამეცნიერო კონსულტანტი (სახელი, გვარი,
აკადემიური/სამეცნიერო თანამდებობა)
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

სასწავლო კომპონენტი

N სასწავლო კომპონენტის დასახელება სასწავლო
წელი/სემესტრი

კრედიტების
რაოდენობა

შეფასება

1 სასწავლო კურსი
2 პროფესორის ასისტენტობა
3 დარგობრივი სემინარი
4 კვლევის მეთოდოლოგია
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5 სხვა აქტივობა

სამეცნიერო კომპონენტი

1. ინფორმაცია სამეცნიერო კომპონენტის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ა)
N სამეცნიერო კომპონენტის

დასახელება
სასწავლო

წელი/სემესტრი
კრედიტების
რაოდენობა

შეფასება

1 კოლოკვიუმი I
2 კოლოკვიუმი II
3 სხვა აქტივობა

2. ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა და დოქტორანტის
უცხოეთში ვიზიტის შესაბამისობა საკვლევ თემასთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
(აღწერეთ სამეცნიერო კომპონენტის ფარგლებში ადგილობრივი და საერთაშორისო
თანამშრომლობა. კვლევის მიზნებისათვის განხორციელებული სამეცნიერო კვლევითი
ვიზიტი/სტაჟირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): მიუთითეთ მიმღები
ინსტიტუტის/კვლევითი ცენტრის სახელწოდება და ქვეყანა, მივლინების/სტაჟირების
განმავლობაში სამეცნიერო კონსულტანტის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი და როლი
სადისერტაციო ნაშრომის მიზნების მიღწევაში. სიტყვების რეკომენდებული რაოდენობა - 400
სიტყვა).

3. ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში (ფორუმები, კონფერენციები,
სემინარები, ვორკშფები და ა.შ.) მონაწილეობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

N სამეცნიერო ფორუმის დასახელება,
ჩატარების თარიღი და ადგილი

მოხსენების სათაური ელექტრონული
მისამართი

1
2

4. სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული გამოქვეყნებული პუბლიკაციები

N ავტორ(ებ)ი
(ყველა

თანაავტორის
მითითებით;

დოქტორანტის
გვარი გამოიყოს
მუქი შრიფტით)

პუბლიკაციის სახეობა
(მონოგრაფია, სტატია

რეცენზირებად,
საერთაშორისო, უცხოურ,
ადგილობრივ ჟურნალში,
საკონფერენციო მასალები

(Proceedings) და სხვ.)

პუბლიკაციის
სათაური

(ჟურნალის/
გამომცემლობის

დასახელება,
ტიპი/ტომი,
გვერდები,

გამოქვეყნების
წელი
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პუბლიკაციის
ელექტრონული

მისამართი
(არსებობის

შემთხვევაში))
1
2

სადისერტაციო ნაშრომის აბსტრაქტი

აბსტრაქტს თან უნდა ახლდეს ავტორის გვარი და სახელი, ნაშრომის სათაური (ქართულ და
ინგლისურ ენებზე).
აბსტრაქტის ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას.
საკვანძო სიტყვების რაოდენობა: 5 სიტყვა.

1. სადისერტაციო თემის აქტუალობა, კვლევის სიახლე და ინოვაციურობა
(თემის მოკლე მიმოხილვა; დასაბუთება, თუ რატომ არის თემა მნიშვნელოვანი და
აქტუალური; კვლევის მეცნიერული სიახლის/ინოვაციური მიდგომების აღწერა.);
2. კვლევის მიზანი/მიზნები და ამოცანები
(აღწერეთ კვლევის მიზნები და ამოცანები; ჩამოთვალეთ და მოკლედ აღწერეთ საბოლოო
მიზნის მისაღწევად შესასრულებელი ამოცანები შედეგების მითითებით.);
3. სამეცნიერო ნაშრომის სტრუქტურა და კვლევის მეთოდოლოგია
(კვლევის სტრუქტურის აღწერა; კვლევის მეთოდოლოგიის დასაბუთება და შესაბამისობა
თემის მიზანი/მიზნებთან.);
4. კვლევის შედეგების სამეცნიერო ღირებულება და პოტენციური პრაქტიკული მნიშვნელობა
(დაასაბუთეთ, რა გამოწვევების გადაჭრაზეა ორიენტირებული კვლევა, კვლევის შედეგების
მნიშვნელობა ქვეყნის, რეგიონის ან მსოფლიოსათვის და პოტენციური გავლენა დარგსა და
ფართო საზოგადოებაზე.).


