დანართი №1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის
დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. წინამდებარე დებულება აწესრიგებს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ტექსტში შემდგომ - ,,უნივერსიტეტი“) სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ტექსტში შემდგომ - „ფაკულტეტი“) სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისა და

დოქტორის აკადემიური ხარისხის

მინიჭებისთვის აუცილებელ პროცედურას ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს
კანონის,

უნივერსიტეტის

წესდების,

სოციალურ

და

პოლიტიკურ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის დებულებისა და უნივერსიტეტში მოქმედი რეგულაციების 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

განხორციელებული

სოციალურ-ეკონომიკური

კვლევითი

პროექტების

განვითარების

შესაბამისობის

ხელშეწყობა,
უზრუნველყოფა

უნივერსიტეტის მისიასა და სტრატეგიული განვითარების გეგმასთან.
მუხლი 2. დოქტორანტურა
1. დოქტორანტურა არის აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური.
2. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა - აკადემიური უმაღლესი განათლების
მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც არის სასწავლო და სამეცნიეროკვლევითი კომპონენტების ერთობლიობა და რომლის სწავლის შედეგებიც შეესაბამება

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-8 დონისთვის განსაზღვრულ განზოგადებულ
სწავლის შედეგებს.
3. დოქტორანტურა მოიცავს სასწავლო და კვლევით კომპონენტებს.
4. დოქტორანტი არის პირი, რომელიც სწავლობს დოქტორანტურაში.
5. დოქტორის ხარისხი არის აკადემიური ხარისხი, რომელიც უნივერსიტეტის სოციალურ
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს
ენიჭება

დოქტორანტურის

საგანმანათლებლო

პროგრამით

გათვალისწინებული

კომპონენტების შესრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ.
6. დოქტორანტურის

კურსდამთავრებულს

დოქტორის

აკადემიურ

ხარისხს

ანიჭებს

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის დასახელება
განისაზღვრება სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის შესაბამისად.
7. ერთობლივი

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

პროგრამის

დასრულების

შემდეგ

ერთობლივი აკადემიური ხარისხის მინიჭება ხორციელდება მისი განმახორციელებელი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესებულებების მიერ, რაც განისაზღვრება
შესაბამისი ხელშეკრულებით. ერთობლივი აკადემიური ხარისხი – საქართველოს ან/და უცხო
ქვეყნის

კანონმდებლობის

დაწესებულებების

მიერ

შესაბამისად

აღიარებული

ერთობლივი

უმაღლესი

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო

პროგრამის

განხორციელების შედეგად მათ მიერ პირისთვის აკადემიური უმაღლესი განათლების
შესაბამისი საფეხურის დამთავრების შედეგად ერთობლივად მინიჭებული კვალიფიკაცია.
მუხლი 3. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
1. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება ხდება ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტის სხვა ერთ ან რამდენიმე ფაკულტეტთან,
უნივერსიტეტის შესამაბისი დარგის/სპეციალობის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ერთეულებთან, პარტნიორ უნივერსიტეტთან, სასწავლო ან სამეცნიერო დაწესებულებასთან
ერთობლივად სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე.
2. უნივერსიტეტში
საგანმანათლებლო

მოქმედი
პროგრამის

რეგულაციების
პროექტს

შესაბამისად,

განიხილავს

დოქტორანტურის

ფაკულტეტის

ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახური და ფაკულტეტის საბჭო. დადებითი გადაწყვეტილების

შემთხვევაში უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარდგინებით
სადოქტორო პროგრამა დასამტკიცებლად წარედგინება უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.
3. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამას ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი ან ასოცირებული
პროფესორი.
4. დოქტორანტურის
უნივერსიტეტის

საგანმანათლებლო

პროფესორი,

პროგრამის

ასოცირებული

განხორციელებაში

პროფესორი

და

მონაწილეობს

ასისტენტ-პროფესორი,

პარტნიორი სასწავლო ან სამეცნიერო დაწესებულების მეცნიერი, სადოქტორო პროგრამით
გათვალისწინებული შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე მოწვეული სპეციალისტი.
5. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი კოორდინირებას უწევს
კურიკულუმის

შემუშავების

პროცესს,

რომელშიც

მონაწილეობენ

პროგრამის

განხორციელებაში ჩართული პირები, შესაბამისი დარგის სპეციალისტები, დოქტორანტების
სამეცნიერო ხელმძღვანელები; ასევე უზრუნველყოფს კურიკულუმის შემუშავების პროცესის
საჯაროობასა და გამჭვირვალობას.
6. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელს ევალება: სტუდენტების
ინფორმირება კურიკულუმის შესახებ, დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან
ერთად კონსულტაციის გაწევა სტუდენტების ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი
კომპონენტების ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით, პროგრამის განხორციელებასთან
დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, დოქტორანტების სამეცნიერო
ხელმძღვანელებთან ერთად მონაწილეობა სადოქტორო სემინარში, პროგრამის მონაწილე
დოქტორანტების სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების განხორციელების მონიტორინგი
და სხვ.
7. ერთი და იგივე პირი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი სადოქტორო პროგრამის
ხელმძღვანელი.
8. დოქტორანტურის
პროცედურა

საგანმანათლებლო

განისაზღვრება

პროგრამის

უნივერსიტეტის

წარდგენისა

სამართლებრივი

და

დამტკიცების
აქტებით

და

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო
გრანტის, საუნივერსიტეტო დაფინანსების, ქველმოქმედებისა და თვითდაფინანსების
ფორმით.

მუხლი 4. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება
1. დოქტორანტურაში

სწავლის

უფლება

აქვს

არანაკლებ

მაგისტრის

ან

მასთან

გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.
2. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
მუხლი 5. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის წესი
1. დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის სემესტრში.
2. დოქტორანტურაში ჩარიცხვისთვის წარსადგენი საბუთების ნუსხა და საბუთების მიღების
ვადები განისაზღვრება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით.
3. 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.
4. დოქტორანტობის კანდიდატი, რომლისთვისაც ქართული ენა არაა მშობლიური და სურს
სწავლა ქართულენოვან პროგრამაზე, ვალდებულია წარმოადგინოს ქართული ენის B2
დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ან ჩააბაროს გამოცდა ქართულ ენაში.
5. დოქტორანტობის კანდიდატი დოქტორანტურაში სწავლის უფლების მოსაპოვებლად:
ა) წარმოადგენს სადოქტორო კვლევითი პროექტის – პროსპექტუსის გეგმას (დანართი N1);
ბ) გადის გასაუბრებას ან/და აბარებს გამოცდას (წერითი ან ზეპირი) დეკანის ბრძანებით
შექმნილ შესაბამის დარგობრივ მიმღებ კომისიასთან;
გ) აბარებს უცხო ენის გამოცდას ან ადასტურებს უცხო ენის ცოდნას შესაბამისი დოკუმენტის
წარმოდგენის საფუძველზე.
6. დოქტორანტობის კანდიდატის გასაუბრების ან/და სპეციალობაში გამოცდის შეფასების
კრიტერიუმები უნდა იყოს წინასწარ დამტკიცებული, საჯარო და ხელმისაწვდომი.
7. დოქტორანტურაში
უნივერსიტეტის

მიღების

რექტორი,

ყველა

დეკანის

პირობის

წარდგინებით,

კანდიდატის ჩარიცხვის შესაბამის სამართლებრივ აქტს.

დაკმაყოფილების
გამოსცემს

შემთხვევაში

დოქტორანტურაში

8. დოქტორანტობის

კანდიდატთან

ფორმდება

ხელშეკრულება

უნივერსიტეტში

დადგენილი წესის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს ყველა მხარის ვალდებულებებსა და
უფლებებს.
მუხლი 6. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი
1. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის პროფესორი, ან
ასოცირებული პროფესორი.
2. სამეცნიერო

ხელმძღვანელს უნდა

ჰქონდეს

დოქტორანტის

სადისერტაციო

თემასთან

დარგში/სპეციალობაში/მიმართულებაში

დოქტორის

კვლევის

აკადემიური ხარისხი,

დაკავშირებულ
გამოცდილება

სამეცნიერო
და

შესაბამისი

პუბლიკაციები ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
3. სამეცნიერო

ხელმძღვანელმა შეიძლება

უხელმძღვანელოს აქტიური სტატუსის მქონე

არაუმეტეს 7 დოქტორანტს.
4. სამეცნიერო ხელმძღვანელი შესაბამისი დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის
ხელმძღვანელთან/ხელმძღვანელებთან

ერთად

კონსულტაციას

უწევს

დოქტორანტს

სასწავლო და კვლევითი პროცესის დაგეგმვისას.
5. სამეცნიერო ხელმძღვანელი კონტროლს უწევს დოქტორანტის სასწავლო და კვლევითი
კომპონენტების შესრულებას.
6. სამეცნიერო ხელმძღვანელი ხელმძღვანელობაზე უარის თქმის შემთხვევაში სწავლის
ნებისმიერ ეტაპზე დასაბუთებულ განცხადებას წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს.
7. ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით დოქტორანტს შეიძლება ჰყავდეს ერთზე მეტი
სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
8. დოქტორანტის სამეცნიერო

ხელმძღვანელსა და

სადისერტაციო თემის სათაურს

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინებით ამტკიცებს
ფაკულტეტის საბჭო დოქტორანტის ჩარიცხვიდან პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში.
მუხლი 7. დოქტორანტურაში სწავლის პირობები
1. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 წელი და
მისი სასწავლო კომპონენტი მოიცავს 30 - 40 ECTS კრედიტს.
2.

დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის სემესტრში.

3. 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.
4. ექვსი სემესტრის გასვლის შემდეგ სტუდენტს ეძლევა არაუმეტეს 4 დამატებითი
სემესტრის გავლის საშუალება.
5. დოქტორანტის სამეცნიერო

ხელმძღვანელსა და

სადისერტაციო თემის სათაურს

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინებით ამტკიცებს
ფაკულტეტის საბჭო დოქტორანტის ჩარიცხვიდან პირველი ორი სემესტრის ვადაში.
6. სადოქტორო თემის სათაურის დაზუსტება შესაძლებელია დოქტორანტურაში სწავლის
მთელ პერიოდში, რომელიც მტკიცდება ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით.
7. სადოქტორო

თემის

დასრულებამდე.

ასეთ

შეცვლა

დასაშვებია

შემთხვევაში

სწავლის

დოქტორანტის

პირველი
სამეცნიერო

ოთხი

სემესტრის

ხელმძღვანელის

შუამდგომლობით გადაწყვეტილებას იღებს ფაკულტეტის საბჭო.
მუხლი 8.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.
2. სამეცნიერო-კვლევითი

კომპონენტი

არის

დოქტორანტურის

საგანმანათლებლო

პროგრამის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც წარმოდგენილია დისერტაციის, ასევე სხვა
სამეცნიერო პროექტის/ნაშრომის/აქტივობის სახით.
3. სასწავლო კომპონენტი მოიცავს 30-40 კრედიტს და გულისხმობს შემდეგ აქტივობებს:
ა) მინიმუმ ერთი დარგობრივი სემინარი (15 კრედიტი, სავალდებულო);
ბ) პროფესორის ასისტენტობა (არანაკლებ 5 კრედიტი, სავალდებულო);
გ) კვლევის მეთოდოლოგია (არანაკლებ 5 კრედიტი, სავალდებულო);
დ) სხვა სასწავლო აქტივობები (არანაკლებ 5-15 კრედიტი) განისაზღვრება დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამითა და ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებით.
4. თუ დოქტორანტი ამავდროულად არის უნივერსიტეტის ასისტენტი/მასწავლებელი ან
მოწვეული პერსონალი უძღვება სალექციო; პრაქტიკულ; სემინარულ; ლაბორატორიულ

მეცადინეობებს,

შესრულებული

ასისტენტობაში

ამ

სტანდარტით

სამუშაო

შესაძლებელია

პროფესორის

ჩაეთვალოს

ასისტენტობისთვის

პროფესორის

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.
6. სემინარებისა და სამეცნიერო პროექტების დაცვის განრიგი მტკიცდება ფაკულტეტის
დეკანის ბრძანებით და ტარდება დასკვნითი გამოცდების პერიოდში.
მუხლი 9. დისერტაცია
1. დისერტაცია წარმოადგენს სამეცნიერო ნაშრომს, რომელსაც დოქტორანტი იცავს
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
2. დისერტაცია უნდა ასახავდეს კვლევის დასაბუთებულ შედეგებს და ქმნიდეს ახალ
ცოდნას.
3. დისერტაცია შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე,

ხოლო სადისერტაციო

ნაშრომის შემოკლებული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ და ინგლისურ
ენებზე.
4. სხვა ენაზე დისერტაციის შესრულების საკითხს წყვეტს ფაკულტეტის საბჭო.
5. ნაშრომის

უცხო

ენაზე

შესრულების

შემთხვევაში

სადისერტაციო

ნაშრომის

შემოკლებული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.
6. სადისერტაციო ნაშრომის შემოკლებული ვერსია უნდა ასახავდეს დისერტაციის ყველა
კომპონენტს. სადისერტაციო ნაშრომის შემოკლებული ვერსიის მოცულობაა 35-45 გვერდი.
7. სადისერტაციო

ნაშრომის

ტექნიკური

მონაცემების

ფაკულტეტი, რომელსაც ფაკულტეტის დეკანის

ინსტრუქციას

შეიმუშავებს

წარდგინების საფუძველზე ამტკიცებს

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო.
მუხლი 10. დოქტორანტის მიერ სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის პროცედურა
1. დოქტორანტი ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს სადისერტაციო ნაშრომის 4 ბეჭდურ და 1
ელექტრონულ ვერსიას (CD), მათ შორის ქართულად 3 და უცხო ენაზე
აკინძულ ეგზემპლარად.

1

მაგარ ყდაში

2. სადისერტაციო ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე (გამონაკლისის
გარდა), ხოლო მისი შემოკლებული ვარიანტი ინგლისურ ენაზე;
3. სადისერტაციო ნაშრომთან ერთად დოქტორანტმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განაცხადი, რომ სადისერტაციო ნაშრომი დოქტორანტის დამოუკიდებელი კვლევის
შედეგია და არ შეიცავს პლაგიატს/გაყალბებულ მონაცემებს;
ბ) დოქტორანტის მიერ შესრულებული სამუშაოს შემაჯამებელი ანგარიში;
გ)

ფაკულტეტის

დოქტორანტურის

დებულებით

განსაზღვრული

მოთხოვნებით

შესრულებული დისერტაციის კვლევის შედეგები - დისერტაციის ძირითადი დებულებების
ამსახველი მოკლე ვერსია - ინგლისურ (35-45 გვერდი) ენაზე; ასევე სადისერტაციო კვლევის
შედეგები (2-3 გვერდი) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
დ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნა სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვაზე
დაშვების თაობაზე;
ე) ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებით
განსაზღვრული სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნებისათვის წაყენებული მოთხოვნების
შესრულების თაობაზე;
ვ) ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა სასწავლო კომპონენტის შესრულების, დაგროვილი
კრედიტებისა და სემესტრების სრულად გავლის თაობაზე;
ზ)

გამოქვეყნებული

სამეცნიერო

ნაშრომების

ამონაბეჭდი

და/ან

რედაქტორის

(რედკოლეგიის) მიერ გაცემული ცნობა გამოსაქვეყნებლად მიღებული სამეცნიერო ნაშრომის
შესახებ და ნაშრომის ბეჭდური ვერსია;
თ)

სამეცნიერო კონფერენციების მასალები, სადაც ასახული იყო სადისერტაციო ნაშრომის

დებულებები და შედეგები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
4. დისერტაციის დაცვის აუცილებელი პირობაა 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.

5. წარმოდგენილ დოკუმენტებს ამოწმებს ფაკულტეტი.
6. სადისერტაციო მასალების წარდგენის შემდგომ ფაკულტეტის საბჭო ერთი თვის ვადაში
მსვლელობას აძლევს საქმის წარმოებას.
7. ფაკულტეტის დეკანი ფაკულტეტის საბჭოს წევრებთან კონსულტაციის გავლის შემდგომ,
უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წარუდგენს სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის
კომისიის სავარაუდო შემადგენლობას.
8. დოქტორანტი თავისუფლდება სწავლის გადასახადისგან, თუ ნაშრომს წარმოადგენს
მიმდინარე სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებში; ხოლო სემესტრის
განმავლობაში ნაშრომის წარმოდგენისას - მომდევნო სემესტრიდან.
მუხლი 12. სადისერტაციო ნაშრომის რეცენზენტები
1. ფაკულტეტის დეკანი ფაკულტეტის საბჭოს მიერ გამოყოფილ სადისერტაციო ნაშრომის
შემფასებლებს/რეცენზენტებს

დასამტკიცებლად

წარუდგენს

საუნივერსიტეტო

სადისერტაციო საბჭოს.
2. სადისერტაციო ნაშრომის რეცენტენტად ინიშნება დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მქონე, შესაბამისი დარგობრივი კვალიფიკაციის პირი, რომელსაც სადისერტაციო ნაშრომის
საკვლევ სფეროში აქვს პუბლიკაციები.
3. სადისერტაციო ნაშრომს აფასებს სამი რეცენზენტი, მათგან ერთი – უცხოელი.
4. რეცენზენტი ვალდებულია, შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ დისერტაციის გადაცემიდან
არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის ვადაში გაეცნოს სადისერტაციო ნაშრომს და
წარუდგინოს რეცენზია ფაკულტეტს.
5. შემფასებელთა მიერ წარმოდგენილი რეცენზიები ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით
გადაეცემა სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიას. უცხოელი შემფასებლის რეცენზია
უნდა იყოს თარგმნილი და დამოწმებული.
6. თუ ორი რეცენზენტი უარყოფითად შეაფასებს დისერტაციას, ფაკულტეტის საბჭოს
გადაწყვეტილებით დოქტორანტი დაცვაზე დაშვებული არ იქნება.
7. დისერტაციის

დაცვის

კომისიის

გადაწყვეტილებით,

სადისერტაციო

ნაშრომის

უარყოფითად შეფასების შემთხვევაში, დოქტორანტს მიეცემა სადისერტაციო ნაშრომზე
მუშაობის უფლება ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში. შესწორებული ნაშრომის კვლავ
უარყოფითად შეფასების შემთხვევაში დოქტორანტის ნაშრომი აღარ მიიღება დასაცავად.

მუხლი 13. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია
1. საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო თითოეული სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის
მიზნით

ფაკულტეტის

საბჭოს

წარდგინებით,

შესაბამისი

დარგის/სპეციალობის

პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორებისგან ამტკიცებს სადისერტაციო ნაშრომის
დაცვის კომისიას.
2. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობაში არანაკლებ 1 წევრი უნდა
იყოს შესაბამისი დარგის/სპეციალობის მქონე პირი საქართველოდან ან/და უცხოეთიდან,
რომელსაც უნივერსიტეტში არ უჭირავს აკადემიური თანამდებობა.
3. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია უნდა შედგებოდეს მინიმუმ შვიდი წევრისგან.
4. დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და თემის რეცენზენტები არ შეიძლება
იყვნენ სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრები.
5. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან იცნობდნენ
სადისერტაციო ნაშრომს, შემფასებელთა მიერ წარმოდგენილ დასკვნებს და შემოსულ
გამოხმაურებებს.
6. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მის მუშაობაში
მონაწილეობს კომისიის შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.
7. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია:
ა) უზრუნველყოფს სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის პროცედურის ჩატარებას;
ბ) მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული წესით
აფასებს სადისერტაციო ნაშრომს.
მუხლი 14. დისერტაციის დაცვა
1. დისერტაციის დაცვა არის საჯარო. ინფორმაცია დაცვის შესახებ ქვეყნდება 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. დისერტაციის დაცვა შედგება შემდეგი პროცედურებისაგან:

ა) დოქტორანტის პრეზენტაცია (20-30 წუთი);
ბ) რეცენზიების საჯაროდ წაკითხვა;
გ) დოქტორანტის მიერ რეცენზიებში წარმოდგენილ შენიშვნებზე და დასმულ შეკითხვებზე
საჯარო პასუხის გაცემა/სამეცნიერო დისკუსია;
დ) კომისიის დახურული სხდომა სადისერტაციო ნაშრომის შესაფასებლად და დასკვნის
გაფორმება კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერით;
ე) სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების გამოცხადება.
5. დისერტაციის დაცვის მსვლელობა და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ოქმში,
რომელსაც ადგენს სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივანი და ხელს აწერენ
კომისიის წევრები.
6. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის ერთ სხდომაზე შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ
ერთი დისერტაციის დაცვა.
7. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის შეფასება და დაცვის დოკუმენტაცია
(წერილობითი სახით დისერტანტის პრეზენტაციისა და რეცენზენტთა შენიშვნებზე მისი
პასუხების

ტექსტები,

სადისერტაციო

კომისიის

საბოლოო

დასკვნა,

გამოყენებული

ბიულეტენები), აგრეთვე დისერტაციის მსვლელობის აუდიო ჩანაწერი. სადისერტაციო
საბჭოს დასამტკიცებლად გადაეცემა შეფასებიდან 10 დღის ვადაში.
8. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, რომლის დასრულების
შემდეგ

კურსდამთავრებულს

ენიჭება

საგანმანათლებლო დაწესებულების

უნივერსიტეტის

დოქტორის

და

აკადემიური

უცხოეთის

უმაღლესი

ხარისხი, შესაძლებელია

არსებობდეს დისერტაციის დაცვის განსხვავებული რეგლამენტი, რომელსაც შეიმუშავებენ
მხარეები და ამტკიცებს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო.
მუხლი 15. დისერტაციის შეფასება
1. სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება სადისერტაციო კომისიის წევრების მიერ ხდება
კონფიდენციალურად, ასქულიანი სისტემით.
2. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისთვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიას
გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს შეფასებას შემდეგი
სისტემის მიხედვით:

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 ;
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) "rite"

-

"დამაკმაყოფილებელი"

–

შედეგი,

რომელიც,

ხარვეზების მიუხედავად,

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს, შეფასების 51– 60 ქულა;
ვ) "insufficienter" - "არადამაკმაყოფილებელი" – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი,
რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი
ხარვეზების გამო; შეფასების 41–50 ქულა;
ზ) "sub omni canone" - "სრულიად არადამაკმაყოფილებელი" – შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს, 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
დამუშავებული 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 16. ხარისხის მინიჭება
1. უნივერსიტეტის შესაბამისი ფაკულტეტის დოქტორანტს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს
(PHD) ანიჭებს საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო შესაბამისი დებულების მოთხოვნათა
დაცვით.
2. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის ფორმირება ხდება ეროვნული საკვალიფიკაციო
ჩარჩოს მიერ დადგენილი კვალიფიკაციის ფორმირების წესის შესაბამისად.

3. სადისერტაციო საბჭოს მიღებიდან ერთი თვის ვადაში ამტკიცებს სადისერტაციო
ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნას (შეფასებას) და ანიჭებს დოქტორანტს აკადემიურ
ხარისხს.
4. სადისერტაციო საბჭოს მიერ დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭება კანონიერად
ითვლება, თუ საბჭოს ესწრებოდა საბჭოს წევრთა ნახევარი მაინც და თუ დისერტაციის
დაცვას ხმა მისცა სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრთაგან ნახევარზე მეტმა. ამ
პუნქტით გათვალისწინებულ სხდომას ესწრება სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისია
ან/და სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისია (როგორც წესი კომისიის
თავმჯდომარისა და მდივნის სახით).
5. სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე დისერტაციის სამეცნიერო ღირებულებისა და დაცვის
პროცედურის მიმდინარეობის შესახებ დამსწრეებს ინფორმაციას აწვდის სადისერტაციო
ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარე (მისი არყოფნის შემთხვევაში კომისიის წევრი),
რომელიც საბჭოს წარუდგენს დისერტაციის დაცვის დოკუმენტაციას და დისერტაციის ერთ
ეგზემპლარს. საბჭოს სხდომაზე იმართება მსჯელობა. საბჭოს წევრთა უმრავლესობის
გადაწყვეტილებით (თითოეული დისერტაციის მიმართ) ხმის მიცემა უნდა იყოს ღია.
6. სადისერტაცო საბჭო სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების)
დაუმტკიცებლობის

შემთხვევაში,

ვალდებულია

თავისი

წერილობითი

დასაბუთება

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის დასკვნის (შეფასების) დაუმტკიცებლობის
თაობაზე, წარმოადგენს მომდევნო სხდომაზე.
7. სადისერტაციო საბჭოზე დისერტაციის დაცვის პროცედურის ამსახველი საბჭოს სხდომის
ოქმი სადისერტაციო სხდომის მასალებთან ერთად, ასევე სადისერტაციო ნაშრომის 1
ეგზემპლარი ინახება სადისერტაციო საბჭოში და შემდეგ გადაეცემა უნივერსიტეტის არქივს.
მუხლი 17. დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი
1. დოქტორის

აკადემიური

ხარისხს/კვალიფიკაციას

ადასტურებს

უნივერსიტეტის

რექტორისა და ფაკულტეტის დეკანის მიერ ხელმოწერილი და უნივერსიტეტის ბეჭდით
დამოწმებული დიპლომი, სტანდარტული დანართითურთ.
2. დიპლომის გაცემამდე დოქტორანტს შეიძლება მიეცეს ცნობა აკადემიური ხარისხის
მინიჭების შესახებ.

მუხლი 18. დისერტაციის გამოქვეყნება
1. დოქტორანტი ვალდებულია, დისერტაციის დაცვის შემდეგ, ერთი თვის ვადაში,
გამოაქვეყნოს დისერტაცია ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით.
2. ფაკულტეტი ვალდებულია, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდეგ, ერთი
თვის

ვადაში

გადასცეს

დისერტაცია

ელექტრონული

ფორმით

უნივერსიტეტის

გამომცემლობას, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკასა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ
ბიბლიოთეკას.
3. დისერტაცია

ელექტრონული

ფორმით

უნდა

გამოქვეყნდეს

უნივერსიტეტის

გამომცემლობის ვებგვერდზე და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე.
მუხლი 19. დოქტორანტის მიერ სადოქტორო პროგრამის შეცვლის პროცედურები
1. დოქტორანტს აქვს უფლება შეიცვალოს სადოქტორო პროგრამა ერთი ფაკულტეტის
ფარგლებში. საკითხს განიხილავს ფაკულტეტის საბჭო დოქტორანტის განცხადების
საფუძველზე, იმ სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობის შემთხვევაში,
რომელზე გადასვლაც სურს დოქტორანტს.
2. დოქტორანტის

მიერ

სადოქტორო

პროგრამის

შეცვლა

ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტით,

ფორმდება

რექტორის

ფაკულტეტის

დეკანის

წარდგინების საფუძველზე.
მუხლი 20. ერთობლივი სადოქტორო პროგრამები
1. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შეიძლება განხორციელდეს
სადოქტორო

პროგრამა

უნივერსიტეტსა

და

სხვა

უნივერსიტეტ(ებ)ს

შორის

თანამშრომლობით.
2. სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია ერთობლივი აკადემიური ხარისხის
მინიჭება.
3. დოქტორანტის ხელმძღვანელობისა და ხარისხის მინიჭების წესები რეგულირდება
შესაბამისი

ხელშეკრულებით,

უნივერსიტეტის

დოქტორანტურის

სტანდარტისა და წინამდებარე დებულების მოთხოვნებით.
მუხლი 21. დასკვნითი დებულებები

მინიმალური

1. წინამდებარე

დებულებას

შეიმუშავებს

ფაკულტეტის

საბჭო

და

ამტკიცებს

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო.
2.

წინამდებარე დებულების მიღება, გაუქმება, მასში

ცვლილებებისა და დამატებების

შეტანა ხდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით.

სადოქტორო სემინარის შეფასების წესი
სადოქტორო სემინარი არის სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი. დოქტორანტის
სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის ნაწილი. ნაშრომის თემატიკას განსაზღვრავს
დოქტორანტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. სემინარი 15 კრედიტიანია და
ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.
დოქტორანტი

სემინარს

ირჩევს

lms.tsu.ge-ზე,

აკადემიური

რეგისტრაციის

პერიოდში.

რეგისტრაციის ვადის დასრულებიდან ერთ თვეში სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების
სამსახური სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელებთან კონსულტაციის საფუძველზე
შეადგენს სემინარის დაცვის საფაკულტეტო გრაფიკს (სემესტრის დასკვნითი გამოცდების
პერიოდში ერთი კვირის განმავლობაში), რომელსაც ამტკიცებს ფაკულტეტის დეკანი.
გრაფიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფას ახორციელებს სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახური.
დოქტორანტმა სააუდიტორიო მეცადინეობების დასრულებიდან 10 დღის ვადაში სასემინარო
ნაშრომის ელექტრონული ვერსია უნდა ატვირთოს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების

სამსახურის

მიერ

მითითებულ

მისამართზე

(https://tsu.ge/ge/faculties/social/study_proc/phd_soc/_gqntseptc5xlux_s//?fbclid=IwAR1c5Z704
xrx7qvjjlBTVmARFYM13j2kd4NA0taveer_flHCONiMIFk6LtU), ხოლო ბეჭდური ვერსია
წარადგინოს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურში.
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური ნაშრომის ორიგინალობის შემოწმების
შემდგომ უზრუნველყოფს
სამეცნიერო

პროექტის

სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის ელექტრონული ვერსიის
შემფასებელი

კომისიის

წევრებთან

გაგზავნას.

სამეცნიერო

ხელმძღვანელმა ნაშრომის შეფასება პრეზენტაციამდე 5 დღით ადრე უნდა გაუგზავნოს
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურს.
დოქტორანტი სასემინარო ნაშრომის დაცვაზე დაიშვება სამეცნიერო ხელმძღვანელის
დადებითი

შეფასების

(30

ქულა)

შემთხვევაში.

სასემინარო

ნაშრომის

პრეზენტაციის

ხანგრძლივობა – 20 წუთი, დისკუსია – 10 წუთი.
სემინარის შემფასებელი კომისია შედგება არანაკლებ 5 წევრისგან, რომლის შემადგენლობაში
შედის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, დოქტორანტის
სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ფაკულტეტის სხვა წარმომადგენლები. სემინარის შემაფსებელ
კომისიას ამტკიცებს ფაკულტეტის დეკანი. კომისია უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, თუ მას
ესწრება წევრთა ორი მესამედი. სემინარი დაცულად ჩაითვლება, თუ დოქტორანტი მიიღებს
მინიმუმ 51 ქულას და გადალახავს თითოეული კომპონენტის მინიმალურ ზღვარს.
სადოქტორო სემინარის შეფასება ფორმდება უწყისში (იხ. უწყისის დანართი 1), რომელშიც
აისახება სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ ნაშრომის და სამინარის შემფასებელი კომისიის

მიერ

პრეზენტაციის

შეფასება.

დოქტორანტის

სასემინარო

ნაშრომის

ბეჭდური

და

ელექტრონული ვერსიები, შეფასების უწყისი და სამეცნიერო ხელმძღვანელის შეფასება უნდა
ინახებოდეს დოქტორანტის პირად საქმეში, ხოლო დისერტაციის დაცვის შემდეგ დაარქივდეს
შესაბამისი წესით.

სასემინარო ნაშრომის გაფორმება:


ფურცლის ზომა – A4;



ელექტრონულ ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს pdf-ის ფორმატში;



შრიფტის რეკომენდებული სახე – Sylfaen, ინგლისური ტექსტისთვის Times New Roman;



შრიფტის ზომა – 12



სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5 ინტერვალი;



ფურცლის არესა და ტექსტს შორის მანძილი –2 სანტიმეტრი;



ნაშრომის მოცულობა – არანაკლებ 25 გვერდისა დანართის გარეშე;



ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს APA სტილში



ნაშრომს

უნდა

ჰქონდეს

სატიტულო

გვერდი

(სადოქტორო

პროგრამის,

დოქტორანტისა და მისი სამეცნიერო ხელმძღვნელის სახელის და გვარის, სასემინარო
ნაშრომის სახელწოდების მითითებით)

სადოქტორო სემინარის ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები
I.

სასემინარო ნაშრომის შეფასება

მაქსიმუმ 60 ქულა

(ფასდება დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ)

მინიმუმ – 30 qula

სასემინარო თემის აქტუალობა

მაქსიმუმ 10 ქულა

წყაროების შესაბამისობა სასემინარო თემასთან

მაქსიმუმ 20 ქულა

სასემინარო თემის შესახებ არსებული ცოდნის კრიტიკული ანალიზი მაქსიმუმ 20 ქულა
და შეფასება
შესაბამისობა სადოქტორო სემინარის გაფორმების წესთან; ცოდნის მაქსიმუმ 10 ქულა
დასაბუთებულად და გარკვევით გადმოცემა
II.

პრეზენტაციის შეფასება

მაქსიმუმ 40 ქულა

(ფასდება სემინარის შემფასებელი კომისიის მიერ)

მინიმუმ 21 ქულა

ა) საპრეზენტაციო მოხსენების რელევანტურობა საკვლევ თემასთან
და სტრუქტურულ-შინაარსობრივი გამართულობა

მაქსიმუმ 20 ქულა

ბ) კომუნიკაციისა და მსჯელობის უნარი

მაქსიმუმ 10 ქულა

გ) საპრეზენტაციო მასალის შესრულების დონე

მაქსიმუმ 10 ქულა

სადოქტორო სემინარის შეფასების უწყისი
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი და სემესტრი:
კრედიტის ოდენობა: 15 კრედიტი
დოქტორანტის გვარი, სახელი:

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის ბრძანების ნომერი და წელი:
__________________________________________________________________________________
დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის გვარი და სახელი:
_________________________________________________________________________________
სადოქტორო სემინარის სახელწოდება:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
სასემინარო ნაშრომი

მაქსიმალური ქულა
შეფასება
100 მინიმალური ქულა
51
მაქსიმუმ 60 ქულა

შენიშვნა

სასემინარო ნაშრომის
შეფასება სამეცნიერო
ხელმძღვანელის მიერ
პრეზენტაციის შეფასება
მაქსიმუმ 40 ქულა
სემინარის
შემფასებელი
კომისიის მიერ
საბოლოო შეფასება:
100 ქულა

ცოდნის შეფასების სისტემა: სემინარის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალური 51
ქულა
91 -100
ფრიადი, A

81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
0-40

ძალიან კარგი, B
კარგი, C
დამაკმაყოფილებელი, D
საკმარისი, E
ვერ ჩააბარა, FX
ჩაიჭრა, F

სემინარის შემფასებელი კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერა: _______________
კომისიის მდივნის ხელმოწერა: ____________________
კომისიის წევრთა ხელმოწერა:

შევსების თარიღი: _________________________________________

სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის შეფასების წესი
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის წინაპირობას წარმოადგენს სადისერტაციო ნაშრომთან
დაკავშირებული 2 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი.

სამეცნიერო-კვლევით პროექტში დოქტორანტის მიერ არადამაკმაყოფილებელი შეფასების
მიღების შემთხვევაში, ის დაცვაზე არ დაიშვება.
დოქტორანტი

სამეცნიერო

პროექტს

ირჩევს lms.tsu.ge-ზე,

აკადემიური

რეგისტრაციის

პერიოდში. რეგისტრაციის ვადის დასრულებიდან ერთი თვეში სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახური სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელებთან კონსულტაციის
საფუძველზე შეადგენს სამეცნიერო პროექტების დაცვის საფაკულტეტო გრაფიკს (სემესტრის
დასკვნითი გამოცდების პერიოდში ერთი კვირის განმავლობაში), რომელსაც ამტკიცებს
ფაკულტეტის დეკანი. გრაფიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფას ახორციელებს სამეცნიერო
კვლევებისა და განვითარების სამსახური.
დოქტორანტმა სააუდიტორიო მეცადინეობების დასრულებიდან 10 დღის ვადაში სამეცნიერო
პროექტის ელექტრონული ვერსია უნდა ატვირთოს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების

სამსახურის

მიერ

მითითებულ

მისამართზე

(https://tsu.ge/ge/faculties/social/study_proc/phd_soc/yylmh84v63gpyuzvd//?fbclid=IwAR2fx8g

kcYik6_47eLubApqbKdcep38lk2ggVfj8iciikOQLHEBOCZVqomA), ხოლო ბეჭდური ვერსია
სამეცნიერო
სამეცნიერო

ხელმძღვანელის
კვლევებისა

და

რეკომენდაციასთან

განვითარების

სამსახურში.

ერთად

უნდა

სამეცნიერო

წარადგინოს

კვლევებისა

და

განვითარების სამსახური ნაშრომის ორიგინალობის შემოწმების შემდგომ უზრუნველყოფს
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის ელექტრონული ვერსიის სამეცნიერო პროექტის
შემფასებელი კომისიის წევრებთან გაგზავნას.
სამეცნიერო - კვლევით
კომისია

შედგება

დოქტორანტურის

პროექტს აფასებს სამეცნიერო პროექტის შემფასებელი კომისია.

არანაკლებ

5

წევრისაგან,

საგანმანათლებლო

რომლის

პროგრამის

შემადგენლობაში

ხელმძღვანელი,

შედის

დოქტორანტის

სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ფაკულტეტის სხვა წარმომადგენლები. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის შემაფსებელ კომისიას ამტკიცებს ფაკულტეტის დეკანი. სამეცნიერო კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისია უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, თუ მას
ესწრება კომისიის წევრთა ორი მესამედი.
პირველ სამეცნიერო - კვლევით პროექტში დოქტორანტმა უნდა წარმოადგინოს სადოქტორო
ნაშრომის აქტუალობა, კვლევის სიახლე, პრობლემის ფორმულირება, კვლევის მიზანი და
ამოცანები, ჰიპოთეზა ან/და კვლევის კითხვა, კვლევის მეთოდოლოგია/დიზაინი, სამეცნიერო
ლიტერატურის მიმოხილვა/დოკუმენტების ანალიზი (წყაროების მითითებისას გამოყენებულ
უნდა იყოს APA სტილი).

მეორე სამეცნიერო - კვლევითი პროექტში დოქტორანტმა დეტალურად უნდა წარადგინოს
კვლევის შედეგები და ძირითადი მიგნებები (სადისერტაციო ნაშრომის ემპირიული ნაწილი).
ასევე უნდა წარმოადგინოს კვლევის მიზანი და ამოცანები, ჰიპოთეზა ან/და კვლევის კითხვა
და კვლევის დიზაინის მოკლე აღწერა. კვლევის შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს
სისტემურად და ლოგიკურად.
დოქტორანტი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის პრეზენტაციით (20-30 წუთი) წარსდგება
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიის წინაშე, რომელსაც დაცვისთვის
აუცილებელ ყველა საბუთს გადასცემს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის
სპეციალისტი. სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის დაცვის პროცესი საჯაროა.
სამეცნიერო - კვლევითი ნაშრომი ფასდება პრინციპით – ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა. ნაშრომი
ჩათვლილად ითვლება, თუკი მას დადებით შეფასებას მისცემს კომისიის წევრთა ორ მესამედი.
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის შეფასება ფორმდება უწყისში (იხ. უწყისის დანართი 1).
დოქტორანტის სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები,
ხელმძღვანელის რეკომენდაციები, შეფასების უწყისი, უნდა ინახებოდეს დოქტორანტის პირად
საქმეში, ხოლო დისერტაციის დაცვის შემდეგ დაარქივდეს შესაბამისი წესით.
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის გაფორმება:
 ელექტრონული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს pdf ფორმატში; დოკუმენტის
სახელწოდება უნდა იყოს PhD scientific project და ავტორის გვარი მიეთითოს მაგალითისამებრ
(მაგ.: PhD scientific project.Abashidze);


ნაშრომი აკრეფილი უნდა იყოს A4 ზომის სტანდარტულ ფურცელზე;



შრიფტის რეკომენდებული სახე – Sylfaen, ინგლისურენოვანი ტექსტისთვის Times New
Roman



შრიფტის ზომა – 12



სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5 ინტერვალი;



ფურცლის არესა და ტექსტს შორის მანძილი –2 სანტიმეტრი;



ნაშრომის მოცულობა – არანაკლებ 25 გვერდისა დანართის გარეშე;



ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს APA სტილში



ნაშრომს

უნდა

ჰქონდეს

სატიტულო

გვერდი

(სადოქტორო

პროგრამის,

დოქტორანტისა და მისი სამეცნიერო ხელმძღვნელის სახელის და გვარის, სამეცნიერო
- კვლევითი პროექტის სახელწოდების მითითებით)

სადოქტორო სამეცნიერო–კვლევითი პროექტის შეფასების უწყისი
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი და სემესტრი:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
დოქტორანტის გვარი, სახელი:

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის ბრძანების ნომერი და წელი:
__________________________________________________________________________________
დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის გვარი და სახელი:
_________________________________________________________________________________
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის სახელწოდება:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიის დასკვნა:
1.
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი ჩაეთვალა
2.
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი არ ჩაეთვალა
სამეცნიერო - კვლევითი პროექტის შემფასებელი კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერა:
_______________
კომისიის მდივნის ხელმოწერა: ____________________
კომისიის წევრთა ხელმოწერა:

შევსების თარიღი: _________________________________________

