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თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

სადოქტორო სემინარის შეფასების წესი 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის სადოქტორო პროგრამებზე დოქტორანტი 

ვალდებულია მოამზადოს  სადოქტორო სემინარი.  ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და 

სადისერტაციო საბჭოს დებულებით გათვალისწინებულია ერთი სადოქტორო სემინარი, 

რომლის ორგანიზებას ახდენს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების 

სამსახური. შესაძლებელია, დოქტორანტმა მონაწილეობა მიიღოს  ინტერდისციპლინურ და 

ინტერფაკულტატურ სადოქტორო სემინარებში. ამ მიზნით მას დასჭირდება  დოქტორანტის 

ხელმძღვანელის და  ფაკულტეტის  სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის 

მიმართვა. 

 სადოქტორო სემინარი წარმოადგენს სადოქტორო პროგრამების სასწავლო 

კურიკულუმის სასწავლო სავალდებულო კომპონენტს. სემინარი 15 კრედიტიანია. სულ 

375 სთ (15 ×25= 375 სთ); მ. შ. 15 სთ კონსულტაციებისთვის, 360 სთ დამოუკიდებელი 

მუშაობისთვის. 

სადოქტორო სემინარის მონაწილეები წარმოადგენენ მოხსენებებს მეცნიერების 

სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე, ამა თუ იმ სამეცნიერო პრობლემის კვლევის 

თანამედროვე მდგომარეობაზე, რომელსაც მოჰყვება დისკუსია.  

დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის შემადგენელი 

ნაწილი.  სადოქტორო სემინარის თემა დარგის/დარგების აქტუალურ საკითხს ეძღვნება. 

საჭიროების შემთხვევაში დოქტორანტი მუშაობის პროცესში კონსულტაციებს გადის  

სემინარის ხელმძღვანელთან/ხელმძღვანელებთან. დოქტორანტი, სადოქტორო 

სემინარში მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად,  სასემინარო ნაშრომს წარუდგენს 

სემინარის ხელმძღვანელს/ხელმძღვანელებს, რომელიც აფასებს სასემინარო ნაშრომის 

შინაარსობრივ მხარეს  ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმებით (შინაარსობრივი მხარე 50 

ქულა).  

სადოქტორო სემინარის კონსულტაციების გრაფიკი განისაზღვრება 

ინდივიდუალურად, აუცილებლობიდან გამომდინარე. 

დოქტორანტი წერილობით წარმოადგენს სასემინარო თემას (30–35 გვერდის 

მოცულობით. A4 ფორმატი, სილფაენი, შრიფტის ზომა 12, სტრიქონებს შორის მანძილი 

1,5; დაშორება გვერდებიდან 2–2 სმ); დოქტორანტი აკეთებს სასემინარო ნაშრომის 

პრეზენტაციას (20–30 წუთი), რომელსაც მოჰყვება დისკუსია.  
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 სადოქტორო სემინარის მიზანი: 

 შესაბამისი თემის სიღრმისეული შესწავლა და პრობლემატური საკითხების 

გაცნობიერება;  

 პრობლემის გადაჭრისთვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღება;   

 ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება/გამოყენება, 

რომელიც ორიენტირებულია თემის სიღრმისეულ ანალიზზე;   

  თემატურ დისკუსიაში დასაბუთებულად ჩართვა. 

სადოქტორო სემინარის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება:  

 შესაბამისი თემის ფარგლებში დარგის/ქვედარგის ან დარგთაშორისი სფეროს 

უახლესი მიღწევების შესწავლა, რაც არსებული ცოდნის  გაფართოების 

საშუალებას იძლევა;  

 საკითხის/საკითხების ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით  

განახლებულად  თემის ფარგლებში გაცნობიერება; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:  

 სასემინარო თემის შესახებ თეორიული და ემპირიული მასალის გაანალიზება და  

სისტემატიზაციის განხორციელება;  

 კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება/გამოყენება, რომელებიც 

ორიენტირებულია თემის სიღრმისეულ ანალიზზე; 

დასკვნის უნარი:  

 ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული 

ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების საფუძველზე პრობლემის / პრობლემების 

გამოკვეთა; 

  პრობლემის / პრობლემების დასაძლევად  ინდივიდუალური ხედვის 

ჩამოაყალიბების უნარი;  
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კომუნიკაციის უნარი:  

 პრეზენტაციის დროს ახალი ცოდნის, არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 

გარკვევით წარმოჩენა;   

 თემატურ დისკუსიაში დასაბუთებულად  ჩართვა. 

 

სემინარის შეფასება გათვალისწინებულია 3 კომპონენტით: სასემინარო ნაშრომის 

შინაარსობრივი მხარე, სასემინარო ნაშრომის საჯარო პრეზენტაციის ფორმალური 

მხარე, დისკუსიაში მონაწილეობა. 

სასმენარო ნაშრომის შინაარსობრივ მხარეს აფასებს სემნარის ხელმძღვანელი/ 

ხელმძღვანელები. სემინარში მონაწილეობის წინაპირობას წარმოადგენს სასემინარო 

ნაშრომის შინაარსობრივი მხარის შეფასება – მინიმუმ 31 ქულით. 

 

სასემინარო ნაშრომის შინაარსობრივი მხარე: საკითხის დასმა, საკითხის გადაწყვეტის 

გზა, მიღებული შედეგები, მათი არგუმენტირებული დასაბუთება და სხვ. –  50 ქულა;   

სასემინარო ნაშრომის საჯარო პრეზენტაციის ფორმალური მხარე: დასკვნების 

გარკვევით წარმოჩენა, რეგლამენტის დაცვა, კონტაქტი აუდიტორიასთან, მასალების 

გაფორმების ვიზუალური მხარე  და სხვ. – 20 ქულა;  

დისკუსიაში მონაწილეობა: დოქტორანტის მიმართ დასმულ კითხვებზე 

არგუმენტირებული პასუხები და დისკუსიის დროს წამოჭრილ საკითხებზე 

კვალიფიციური კომენტარები – 30 ქულა. 

 

სასემინარო ნაშრომის შინაარსობრივი მხარე: 

1. 41-50 ქულა: შინაარსი ამომწურავად და ადეკვატურად ასახავს თემის ძირითად 

პრობლემატიკას; ტერმინოლოგია დაცულია. დოქტორანტს ღრმად და საფუძვლიანად 

აქვს გააზრებული თემის ირგვლივ არსებული  სამეცნიერო  მიდგომები და პრაქტიკული 

(ემპირიული) მასალა; საკითხის სისტემური გააზრების საფუძველზე გამოკვეთილია 

პრობლემა; შემოთავაზებულია  არგუმენტირებული დასკვნები და რეკომენდაციები; 

შესწავლილია შესაბამისი თემის ფარგლებში დარგის/ქვედარგის ან დარგთაშორისი 

სფეროს უახლეს მიღწევები, რაც არსებული ცოდნის გაფართოების საშუალებას იძლევა; 

საკითხის/საკითხების ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით  

განახლებულად აქვს გაცნობიერებული თემის ფარგლები; 

შემუშავებული/გამოიყენებულია კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომელიც 

ორიენტირებულია თემის სიღრმისეულ თვისებრივ და რაოდენობრივ  ანალიზზე; 
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2. 31-40 ქულა: შინაარსი ამომწურავად და ადეკვატურად ასახავს თემის ძირითად 

პრობლემატიკას; ტერმინოლოგია დაცულია. დოქტორანტს კარგად აქვს გააზრებული 

თემის ირგვლივ არსებული  სამეცნიერო  მიდგომები და პრაქტიკული (ემპირიული) 

მასალა; საკითხის  გააზრების საფუძველზე გამოკვეთილია პრობლემა; 

შემოთავაზებულია  არგუმენტირებული დასკვნები და რეკომენდაციები; შესწავლილია 

შესაბამისი თემის ფარგლებში დარგის/ქვედარგის ან დარგთაშორისი სფეროს უახლეს 

მიღწევები, რაც არსებული ცოდნის გაფართოების საშუალებას იძლევა; 

საკითხის/საკითხების ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით  

განახლებულად აქვს გაცნობიერებული თემის ფარგლები; 

შემუშავებული/გამოიყენებულია კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომელიც 

ორიენტირებულია თემის სიღრმისეულ თვისებრივ და რაოდენობრივ  ანალიზზე; 

3. 21-30 ქულა: შინაარსი ადეკვატურად ასახავს თემის ძირითად პრობლემატიკას, 

მაგრამ გადმოცემისას დაშვებულია არაარსებითი ხარვეზები; ტერმინოლოგიურად 

გამართულია; დოქტორანტს დამუშავებული და გააზრებული აქვს თემის ირგვლივ 

არსებული  ძირითადი სამეცნიერო  მიდგომები და პრაქტიკული მასალა; 

შემოთავაზებული აქვს არგუმენტირებული დასკვნები და რეკომენდაციები; 

საკითხის/საკითხების ხელახალი გააზრებისა გზით  განახლებულად აქვს 

გაცნობიერებული თემის ფარგლები; გამოყენებული აქვს კვლევითი და ანალიტიკური 

მიდგომები, რომელიც ორიენტირებულია თემის თვისებრივ და რაოდენობრივ 

ანალიზზე; 

4. 11-20 ქულა: შინაარსში გამოტოვებულია ან არაამომწურავად არის განხილული 

ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ წარმოდგენილი მასალა  თემის ძირითად 

პრობლემატიკას ადეკვატურად ასახავს. ტერმინოლოგია გამართულია; დოქტორანტი 

ძირითადად ფლობს  სამეცნიერო მიდგომებსა და პრაქტიკულ მასალას თემის ირგვლივ, 

მაგრამ სისტემურად არ აქვს გააზრებული და გადმოცემული შესწავლილი მასალა; 

შემოთავაზებული აქვს  არგუმენტირებული დასკვნები შესწავლილი მასალის 

ფარგლებში; საკითხის/საკითხების ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების 

გზით  განახლებულად აქვს გაცნობიერებული თემის ფარგლები; გამოყენებული აქვს 

კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომელიც ორიენტირებულია თემის 

ანალიზზე; არასაკმარისად იყენებს კვლევით და ანალიტიკურ მიდგომებს, რომელიც 

ორიენტირებულია თემის თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე. 

5. 1–10 ქულა: შინაარსი ადეკვატურად, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში არაამომწურავად 

ასახავს თემის ძირითად პრობლემატიკას.  არასაკმარისად აქვს შესწავლილი სამეცნიერო 

მიდგომები და პრაქტიკული მასალა თემის ირგვლივ; ტერმინოლოგია ხარვეზებს 
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შეიცავს; შემოთავაზებული აქვს   დასკვნები, რომლებიც არგუმენტირებულია 

არასაკმარისად; კვლევით და ანალიტიკურ მეთოდებს იყენებს სუსტად; 

სადოქტორო სასემინარო ნაშრომის საჯარო პრეზენტაციის შეფასება: 

 ფორმალური მხარე: დასკვნების გარკვევით წარმოჩენა, რეგლამენტის დაცვა, 

კონტაქტი აუდიტორიასთან, მასალების გაფორმების ვიზუალური მხარე  და სხვ. – 20 

ქულა;  

1. 10 ქულა: ფორმატი (რეგლამენტის დაცვა, მასალები, პრეზენტაციის ტექნოლოგია, 

გაფორმების ვიზუალური მხარე) 

2. 10 ქულა: შინაარსობრივი მხარე( საკითხის დასმა, საკითხის გადაწყვეტის 

გზა,მიღებული შედეგები და მათი არგუმენტირებული დასაბუთება) 

 

დისკუსიაში მონაწილეობა: დოქტორანტის მიმართ დასმულ კითხვებზე 

არგუმენტირებული პასუხები და დისკუსიის დროს წამოჭრილ საკითხებზე 

კვალიფიციური კომენტარები – 30 ქულა. 

1. 21–30 ქულა: დოქტორანტი არგუმენტირებულად პასუხობს დასმულ კითხვებს, 

ავლენს კრიტიკული ანალიზის, სინთეზის, შეფასების უნარ–ჩვევებს;  

2. 11–20 ქულა: დოქტორანტი კვალიფიციურად ერთვება დისკუსიაში, 

არგუმენტირებულად ასაბუთებს მოსაზრებებს, ავლენს კრიტიკული ანალიზის, 

სინთეზის, შეფასების უნარ–ჩვევებს. 

3. 1–10 ქულა: დოქტორანტი საკმარისად არგუმენტირებულად ვერ ასაბუთებს 

საკუთარ მოსაზრებებს, სრულად ვერ ავლენს კრიტიკული ანალიზის, სინთეზის, 

შეფასების უნარ–ჩვევებს. 

 

სემინარის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 

ქულათა მაქსიმალური 

რაოდენობა 

შეფასება შეფასების კვალიფიკაცია 

91%–ზე მეტი (A) ”ფრიადი” დადებითი 

81-90 % (B)  ”ძალიან კარგი” დადებითი 

71-80 % (C) ”კარგი” დადებითი 

61-70 % (D) ”დამაკმაყოფილებელი” დადებითი 

51-60 % (E) ”საკმარისი” დადებითი 
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41-50 % (FX) ”ვერ ჩააბარა” უარყოფითი 

40% და ნაკლები (F) ”ჩაიჭრა” უარყოფითი 

 

სადოქტორო სემინარის  შეფასება ფორმდება უწყისში (იხ. დანართი 1). დოქტორანტის 

სასემინარო გამოსვლას აფასებს  სადოქტორო სემინარის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

სადოქტორო სემინარის  შეფასების უწყისი 

 

სადოქტორო პროგრამის დასახელება: ---------------------------------------------------------------------- 

 

 სადოქტორო სემინარის ნაშრომის დასახელება: ---------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

დოქტორანტის გვარი, სახელი: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

სემინარის ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების  გვარი, სახელი:  

-------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------  

# 

სასემინარო ნაშრომი 

( ფასდება სემინარის 

ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების მიერ) 

მაქსიმუმ 50 ქულა 

(დაცვაზე გასვლის წინაპირობაა მინიმ.31 ქულა) 
შეფასება 

1.  ნაშრომის შინაარსობრივი მხარე 50 ქულა  

2.  ნაშრომის ფორმალური მხარე 20 ქულა  

3.  დისკუსიაში მონაწილეობა 30 ქულა  

სულ:   
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სემინარის  ხელმძღვანელის/ ხელმძღვანელების ხელმოწერა:  ------------------------------- 

დოქტორანტის  ხელმძღვანელის ხელმოწერა:  ------------------------------- 

 შევსების თარიღი:  -------------------------- 


