
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების 

ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა  

 

I. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა ევროპისმცოდნეობაში/PhD 

Programme in European Studies  

II. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ევროპისმცოდნეობის დოქტორი/PhD in European Studies   

III. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 

სემესტრი  

IV. სწავლების ენა: ინგლისური 

V. სადოქტორო პროგრამის მიზანი:  

 

ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური ინტერფაკულტეტური სადოქტორო პროგრამის 

მიზანია ევროკავშირის ინტეგრაციის, მისი იურიდიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

ისტორიულ-კულტურული ასპექტების შესახებ კვლევების განვითარება, მაღალი დონის 

ახალი სამეცნიერო ცოდნის გენერირება და ამ სფეროს ექსპერტების მომზადება რეგიონული 

კონტექსტისა და ამ რეგიონში საქართველოს როლის გათვალისწინებით.   

 

ევროკავშირის პატრონაჟით შექმნილი ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მიზნებისა და 

კონცეფციის შესაბამისად, მნიშვნელოვანია არა მარტო ძლიერი კადრების მომზადება 

სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში პრაქტიკულ საქმიანობაში 

ჩასართავად, არამედ ისიც, რომ ევროპისმცოდნეთა ახალმა თაობამ საკუთარ თავზე აიღოს 

მეტად მნიშვნელოვანი ვალდებულება, რასაც მეცნიერების განვითარება და პედაგოგიური 

საქმიანობა ქვია. 

 

ევროპისცმოდნეობის სადოქტორო პროგრამა, მიზნად ისახავს ევროკავშირთან 

დაკავშირებული საკითხების თეორიულ და პრაქტიკულ კვლევას ინტერდისციპლინური 

მიდგომის გამოყენებით, რაც იძლევა შესაძლებლობას იმისა, რომ მომავალმა დოქტორებმა 

ერთის მხრივ თავად შეძლონ ღრმა და ყოვლისმომცველი კვლევებისა და ანალიტიკური 

საქმიანობის განხორციელება ევროკავშირთან დაკავშირებით სამართლებრივი, ეკონომიკური, 

სოციალურ-პოლიტიკური და ისტორიული გადმოსახედიდან, ხოლო მეორეს მხრივ 

სტუდენტების მომავალ თაობასაც გაუზიარონ ამა თუ იმ სამეცნიერო პრობლემის გადაჭრასთან 

დაკავშირებული ახლებური მიდგომები. 

 

VI. სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა:  

ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს მინიმუმ 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელმაც აგრეთვე უნდა ჩააბაროს 

ინგლისური ენა B2 დონეზე ან წარმოადგინოს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი. ჩაბარების მსურველებს ასევე მოეთხოვებათ კვლევითი პროექტის წარმოდგენა 

და ჟიურის წინაშე ინტერვიუს გავლა. 



მაგისტრის ხარისხის მქონე უცხოელ სტუდენტებს (ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს) უფლება 

აქვთ ჩააბარონ აღნიშნულ სადოქტორო პროგრამაზე საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პროცედურების სრული დაცვით.  

 

VII. სწავლის შედეგი: კურსდამთარებულს უნდა ჰქონდეს შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი 

კომპეტენციები:  

 

# სწავლის შედეგების 

კრიტერიუმები 

 

1 ცოდნა და 

გაცნობიერება 

ღრმად აქვს გაცნობიერებული  შესაბამისი სფეროსათვის 

მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები. აქვს 

ევროკავშირის, მისი ინსტიტუტების, გადაწყვეტილებების 

მიღებისა და ინტეგრაციის პროცესის, ასევე ევროკავშირის მიერ 

განხორციელებული სხვადასხვა პოლიტიკის, მსოფლიოში მისი 

როგორც გლობალური აქტორის როლის შესახებ ღრმა, 

სისტემური და უახლესი ცოდნა, რაც აძლევს დასმული 

კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის 

ფორმირების შესაძლებლობას. ამასთანავე  სრულად ფლობს 

ცოდნას დარგისთვის მნიშვნელოვანი სპეციფიკური კვლევითი 

მეთოდების შესახებ. 

2 ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

ახალ მულტიდისციპლინურ და ინტერდისციპლინურ 

საერთაშორისო გარემოში დამოუკიდებლად მოქმედება; 

კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი 

გადაწყვეტისათვის ნორმატიული, ეკონომიკური, პოლიტიკური,  

საფუძვლების დამოუკიდებლად მოძიების, განმარტებისა და 

გამოყენების უნარი. ასევე გლობალურ, ეროვნულ, რეგიონულ და 

ლოკალურ კონტექსტებში ეროკავშირში მიმდინარე პროცესების 

ინტერპრეტირების უნარი, სხვადასხვა ინტერდისციპლინური 

მეთოდოლოგიის გამოყენების მეშვეობით. ევროპისმცოდნეობის 

ერთ ან რამდენიმე სფეროში ახალი ცოდნის შექმნისა და 

მნიშვნელოვანი სამეცნიერო წვლილის შეტანის უნარი, რაც 

აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში. 

3 დასკვნის უნარი სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვებისა და 

ანალიზის უნარი. კვლევის შერეული მეთოდების გამოყენებით 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი.  ევროპისა 

და ევროკავშირის ინტეგრაციის შესახებ ახალად განვითარებულ 

მოვლენებზე თავისუფლად მიდევნების, რთული და 

წინააღმდეგობრივი კონცეფციებისა და იდეების კრიტიკული 

ანალიზის, ინტერპრეტაციის, სწორი და ეფექტური დასკვნების 



გაკეთების  უნარი.   

4 ეფექტური 

კომუნიკაციის 

უნარი 

საკვლევი კითხვების, რთული და სადავო ინფორმაციის, 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების 

გარშემო, ასევე კვლევის შედეგების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად 

გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

შემოქმედებითად გამოყენება. ევროკავშირის თემატიკაზე 

შესაბამისი ტერმინოლოგიის მშობლიურ და უცხო ენებზე 

გამოყენების უნარი.  

5 სწავლის უნარი შეუძლია სხვების სწავლების პროცესის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვა, მუდმივი სრულყოფა და ეფექტური მართვა. 

ასევე, საკუთარი სწავლის და სწავლების პროცესის 

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი 

სწავლების საჭიროებების დამოუკიდებლად დადგენა; 

აქვს ეკონომიკური, სამართლებრივი, პოლიტიკური 

ცვლილებებისათვის თვალის მიდევნებისა და ცოდნის 

მუდმივად განახლების უნარი, მათ შორის რელევანტური 

ინფორმაციის და მონაცემების მოძიების, ანალიზისა და 

სათანადო დასკვნების გამოტანის მეშვეობით; 

სხვადასხვა დისციპლინური მეთოდოლოგიის ინტეგრაციის 

გზით ევროკავშირის სწავლისა და სწავლების უნარი. 

6 ღირებულებები კურსდამთავრებული იცნობს, პატივს სცემს და ესმის: 

 ევროპული ინტეგრაციისა და მისი ინსტიტუტების 

ურთიერთმიმართების მნიშვნელობას; 

 ევროკავშირის როლს მსოფლიოში მშვიდობის 

დასამყარებლად; 

 თვითოეული ერის კულტურული იდენტობის არსს. 

იგი ასევე: 

 სთავაზობს საზოგადოებას უფრო მაღალ სტანდარტებს 

ცხოვრების სხვადახვა სფეროებში; 

 უზრუნველყოფს ევროპული ღირებულებებისა და 

პრაქტიკის იმპლემენტაციას. 



ამასთანავე, კურსდამთავრებული: 

 იცნობს საკუთარი საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს;  

 მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს სტუდენტთა უფლებების 

განხორციელებას, მონაწილეობას იღებს ღირებულებების 

ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ 

დასამკვიდრებლად.  

 

 

კარიერის პერსპექტივები 

 

ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა უზრუნველყოფს ღირებულ კომპეტენციებს 

სწავლებისთვის, დამოუკიდებელი კვლევის წარმართვისთვის და შემდეგ სფეროებში კარიერის 

განხილვის თვალსაზრისით:  

 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

 საჯარო და სამთავრობო სამსახური  

 არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპული ინსტიტუტები  

 პოლიტიკური ორგანიზაციები  

 კერძო ბიზნესი  

 კონსალტინგური ორგანიზაციები  

 მედია და საინფორმაციო ცენტრები 

ევროპისმცოდნეობის დოქტორს შესაძლებლობა აქვს გააგრძელოს მაღალი აკადემიური 

ხარისხის კვლევითი საქმიანობა როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ. 

 

 

VIII. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

 

 ვერბალური/ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

 დისკუსია/დებატები/ევროკავშირის სიმულაცია 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

 შემთხვევის ანალიზი/დედუქცია/ინდუქცია/სინთეზი/ინტერპრეტაცია 

 გონებრივი იერიში 

 გუნდური მუშაობის მეთოდი 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

 იმიტირებული სასამართლო პროცესის მონაწილეების ხელმძღვანელობა/დახმარება 

 დემონსტრირების მეთოდი/პრეზენტაცია 

 წერითი მუშაობის მეთოდი/აკადემიური წერა 

 თანამედროვე ინტერდისციპლინური კვლევის მეთოდები/კვლევის დიზაინი 



 

IX. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; 

კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება შემდეგი სქემით: 

ქულები შეფასება 

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 

 

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი სისტემა 

ქულები შეფასება 

summa cum laude ფრიადი (შესანიშნავი ნაშრომი) 

magna cum laude  ძალიან კარგი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება) 

Cum laude კარგი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება) 

Bene საშუალო (შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს 

Rite დამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც, 

ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ 

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს) 

 

Insufficienter არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი 

ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს) 



 

sub omni canone  სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 

აკმაყოფილებს) 

 

 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში, 

დოქტორანტს ენიჭება ევროპისმცოდნეობის 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.   

 

X. სადოქტორო პროგრამის კომპონენტები: 

XI. სასწავლო კომპონენტს ეთმობა - 60 კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს - 120 კრედიტი.    
 

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია:  

1. აკადემიური წერა (დოქტორი გიული შაბაშვილი) - 5 ECTS; 

2. სწავლების მეთოდები (დოქტორი ეთერ ღვინერია) -5 ECTS; 

3. კვლევის ხარისხობრივი მეთოდები და  დიზაინი ევროპისმცოდნეობაში (დოქტორი მარატ 

აკოპიანი)- 5 ECTS;   

4. პროფესორის ასისტენტობა– 5 ECTS; 

5.  ორი სასემინარო ნაშრომის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე დაცვა - 20 ECTS.  

6. ევროპის იდეა (დოქტორი მარატ აკოპიანი)- 5 ECTS; 

7. ევროკავშირის სამართალი, გაღრმავებული კურსი  (დოქტორი ნათია ლაპიაშვილი) - 5 ECTS. 

 

 

სასწავლო კომპონენტის სხვა ელემენტები არჩევითია ევროპისმცოდნეობის ოთხი - იურიდიული, 

ეკონომიკური, სოციალურ-პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მიმართულებებიდან: 

 

1.  ევროკავშირისა (სუპრანაციონალური) და გაეროს (უნივერსალური) - საერთაშორისო 

ორგანიზაციების შედარებითი ანალიზი - (დოქტორი ქეთევან ხუციშვილი) - 5 ECTS; 

2.   ევროპის საარჩევნო პოლიტიკა - (დოქტორი მარატ აკოპიანი)- 5 ECTS; 

3.   ევროპის ეკონომიკა, გაღრმავებული კურსი (დოქტორი მერაბ აბდალაძე) - 5 ECTS; 

4. კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები/გამოყენებითი სტატისტიკა - (დოქტორი ქართლოს 

ყაჭიაშვილი)- 5 ECTS. 

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, საერთო საუნივერსიტეტო სქემის ფარგლებში ადგენს 

დოქტორანტი სამეცნიერო ხელმძღვანელთან და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან 

შეთანხმებით.   



კვლევითი კომპონენტი მოიცავს 2 კოლოქვიუმს თითოეულისათვის 20 კრედიტის (40 კრედიტის) 

ოდენობით და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებასა და დაცვას (80 კრედიტი). 

  

1 სწავლის შედეგების რუკა: 

 

       შედეგი 

 

 

საგანი 

ცოდნა და 

გაცნობიერებ

ა 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 

უნარი 

კომუნიკაციის 

უნარი 

სწავლის 

უნარი 

ღირებუ

ლებები 

 

სწავლების 

მეთოდები 

X X X X  X 

აკადემიური წერა 

 

X X X X X X 

კვლევის 

ხარისხობრივი 

მეთოდები და  

დიზაინი 

ევროპისმცოდნეობაშ

ი 

X X X X   

X 

ევროპის იდეა  

 

X X X X X X 

ევროკავშირისა 

(სუპრანაციონალურ

ი) და გაეროს 

(უნივერსალური) - 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციების 

შედარებითი 

ანალიზი -  

 

X X X X X X 

ევროკავშირის 

სამართალი, 

გაღრმავებული 

კურსი   

X X X X X X 

ევროპის ეკონომიკა, 

გაღრმავებული 

კურსი  

X X X X  X 

ევროპის საარჩევნო 

პოლიტიკა 

X X X X  X 

კვლევის X X X X   



რაოდენობრივი 

მეთოდები/გამოყენე

ბითი სტატისტიკა 

 

 

2 სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი ქეთევან ხუციშვილი 

3 სამეცნიერო კვლევის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: 

სამეცნიერო კვლევის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: ევროპული კვლევების 

ინტერდისციპლინურ ინსტიტუტს აქვს თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი და 

გარემონტებული 252 კვ. მეტრის ფართი, ორი საკლასო ოთახით, საკონფერენციო ოთახით, 

ბიბლიოთეკით სადაც დაცულია სამეცნიერო ლიტერატურა და სამი კაბინეტით. 

 

4 სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები დოქტორანტების რაოდენობა: 

სადოქტორო პროგრამაზე მიიღება არაუმეტეს 15 დოქტორანტისა. 

 

5 სადოქტორო პროგრამაში მონაწილე პროფესორები: 

სადოქტორო პროგრამაში მონაწილეობენ თსუ სრული, ასოცირებული და ასისტენტ 

პროფესორები, ასევე თსუ  ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხის მქონე 

მოწვეული პროფესორები.  

 

6 პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა: 

 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება პირველ ეტაპზე გრანტის 

(ENPI/2012/306-124), ხოლო გრანტის დასრულების შემდეგ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიუჯეტიდან.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PhD  Program of the Institute for European Studies of Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University  

 

XII. Name of the PhD Program:  

PhD Program in European Studies  

 

XIII. Academic degree to be awarded:  

PhD in European Studies   

 

XIV. ECTS in total:  

180 ECTS, duration of the program – 6 semesters   

 

XV. Language of instruction: English 

 

XVI. Purpose of PhD Program:  

 

The goal of the interdisciplinary and interfaculty PhD Program in European Studies is to 

process the research on European integration, its legal, political, economic and historical-

cultural aspects, as well as the generation of new scientific knowledge and training of the 

experts in the indicated field - taking into account the regional context and the role of 

Georgia within this region.   

Considering the goals and the concept of the Institute for European Studies as established 

by the European Union, it is important to prepare the professionals locally, in order to 

involve them into the practical activities of various governmental or non-governmental 

structures. It is up to the new generation of experts of European Studies to undertake the 

significant liability which is the development of fully-fledged scientific and teaching activity. 

The program is oriented on preparation of researchers who acquire good understanding of 



the global versatile problem, basics of these issues, tools of research for identification of 

problems and ways of solving them.   

PhD Program in European Studies aims to implement the theoretical and the practical 

issues related to the European Union by applying the interdisciplinary approach. On the one 

hand, this will enable the future scientists to get into deep and all-encompassing research on 

the European Union from the perspective of the legal, economic, social-political and 

historical visions. While on the other hand this is the opportunity to share with the future 

generation of the students the innovative approaches on solving the particular scientific 

problems. 

 

XVII. Admission requirements to the PhD Program:  

 

The student of the PhD Program in European Studies might become a person holding 

the Master’s Academic Degree as per minimum, who also shall pass English language 

on B2 level or submit a certificate confirming the appropriate knowledge. Those 

willing to enroll are also asked to submit the research project and to undergo the 

interview with the jury. Foreign citizens and stateless persons shall make applications in 

accordance with relevant Georgian legislation. 

 

XVIII. Learning Outcomes: Graduates shall acquire the following generic and field 

competences:  

 

# Criteria of the 

Learning 

Outcomes 

 

1 Knowledge and 

Understanding  

Has realized the ways of solving the issues belonging to the 

relevant field. Holds the deep and the systematic 



knowledge of the European Union and its institutions, its 

decision-making and integration process, as well as the 

various policies implemented by the European Union, its 

role as a global actor in the world, which enables him/her 

to form the new vision of solving of the set of complex 

problems. Besides, the students will get the complete 

knowledge of research principles and methods applicable to 

the field of work. 

 

2 Skill of applying  

of the knowledge 

into the practice  

Acting independently within the new multidisciplinary 

and interdisciplinary international environment; 

identification of the complex problems, the skill of 

independent research, explanation and application of the 

normative, economic, political basis and the relevant 

methodology for their solving. Capacity to investigate and 

develop new knowledge in one or more fields related to 

European studies. Besides the students will aquire the skill 

of interpretation of the process undergoing in European 

Union by means of applying of the various interdisciplinary 

methodology within the global, national, regional and local 

contexts and will make a significant and original 

contribution to the knowledge in the field. 

 

3 Ability to make 

informed 

judgments and 

conclusions 

Students will be skilled in: 

 

The ability of collecting and analyzing of data relevant to 

the field. The ability to develop the comprehensive 



conclusions while using the mixed methods of the research 

i.e. Critical analysis, synthesis and assessment of 

developments in Europe in politics, economics, national, 

cultural and regional aspects. Viewing the perspectives in 

relation to contemporary developments and finding the 

ways for solving the current problems: the ability to 

monitor of the ongoing events in Europe and the European 

integration, critical analysis of the complex and 

contradictory concepts and the ideas, interpretation and 

making of the appropriate judgments. 

 

4 Effective 

communications 

 

Graduates will be able to: 

 

 Communicate the issues related to the research with 

professionals and wider public; Explain and critique 

theoretical propositions, methodologies and 

conclusions  as well as complex and contradictory 

ideas and concepts; 

 Communicate results of the research to peers and 

the community; 

 Prepare the detailed written reports on the ideas, 

the existing problems and the ways of their solution;  

 Transfer orally the information to the specialists and 

wider public in Georgian and foreign languages; 

 Creatively apply the new information through 

communicational technologies;   

 Apply the appropriate terminology on the topic of 

the European Union in native and foreign 

languages.  

 

5 Capacities to 

teach/ to continue 

learning/ learning 

The graduates will be able to plan , upgrade and implement 

the teaching process effectivelty. 

Apart from this, the graduates will be able understand 

independently: 



skills  The necessity to follow further developments in the 

field of study; 

 Use the necessary skills to search the relevant 

information and data, analyze and make the 

informed judgments and choices; 

 Evaluate their own studying process consequently 

and multilaterally, verify the need to go on further 

with the studies. 

 Hold the skill of tracing the economic, legal and 

political changes in order to update the knowlede 

on permanent basis. 

Develop the skill to teach and to learn within the 

framework of the European Union through 

integrating the various interdisciplinary 

methodologies. 

6 Values The graduates will: 

 Understand the significance of European integration 

and correlation of its institutions; 

 Understand the role of EU in preserving and 

promoting peace in the region and world; 

 Respect the cultural identity of each nation; 

 Offer higher standards to the society in different 

spheres of life; 

 Ensure implementation of the European values and 

practices. 

Besides, graduates will  

 be aware of the ethical requierments in Higher 



Education Instituttions.  

  facilitate implementation of the students’ rights; 

   participate into the process of formation of the 

values and introduce them.  

 

 

Carrier Outlook 

 

PhD Program in European Studies provides the valued competences for teaching, directing of 

the independent research and proposing opportunities of the carrier in the following fields:  

 

 Higher educational institutions  

 Public organizations  

 Non-governmental organizations, European institutes  

 Political organizations  

 Private business 

 Consulting organizations  

 Media and information centers  

The PhD in European Studies will be able to continue with high quality academic 

research activities (such as post-doc or individual research projects) in Georgia as well 

as abroad. 

 

 

XIX. Methods to achieve the learning outcomes:  

 

o Verbal method 

o Discussion/debates/role playing(EuroSIM) 



o Problem-based learning (PBL) 

o Case analysis/deduction/induction/synthesis/interpretation  

o Brainstorming 

o Team work 

o Method of working with the scientific literature  

o Administration of the moot courts /Providing scientific assistance 

o Method of demonstration / presentation  

o Method of writing assignments/ academic writing  

o Contemporary interdisciplinary research methods / the research design   

 

XX. System of Evaluation of the Student’s Knowledge:  

Student’s knowledge is evaluated with 100 points system; 

In order to get the credit (ECTS) the minimal assessment is 51 points; 

The student’s knowledge is assessed according to the following scheme: 

Points Assessment 

91-100 Excellent.  A 

81-90 Very good, B 

71-80 Good, C 

61-70 Satisfactory, D 

51-60 Sufficient, E 

41-50 Not passed, FX 

0-40 Failed, F 

 

PhD student while assessment of the thesis work uses the following system  

Points Assessment 

summa cum laude Assessment (excellent) 

magna cum laude  Very good (the result which exceeds fully the  



set requirements) 

Cum laude Good (result, which exceeds the set 

requirements) 

Bene Average (result, which meets the set 

requirements)   

Rite Satisfactory (result, which notwithstanding 

the faults nevertheless meets the set 

requirements) 

 

Insufficienter Non-satisfactory (the result, which does not 

satisfy the set requirements due to the 

significant  faults) 

 

sub omni canone  Completely non-satisfactory the result, 

which does not satisfy the set requirements 

at all) 

 

 

In case of getting excellent, very good, good, average and satisfactory assessments, the PhD 

student is awarded with the academic degree of the Doctor of European Studies. In the event 

of non-satisfactory assessment the PhD student is assigned with the right to submit the to 

submit the processed thesis work within one year. In case of the completely non-satisfactory 

assessment the PhD student loses the right to submit the same thesis work.   

 

XXI. Components of the PhD Program: 

 

 



To the teaching component is assigned with 60 ECTS, and the research component – 120 

ECTS.    

Mandatory courses of the teaching component:  

 Academic writing (by Dr. Giuli Shabashvili)-5 ECTS;  

 Teaching and learning methods (by Dr. Ether Gvineria) – 5 ECTS; 

 Qualitative methods and research design in European Studies - 5 ECTS (by Dr. Marat 

Akopian);  

 Assistance to Professor – 5 ECTS; 

 Two seminars presented to the audience - 20 ECTS; 

  Idea of Europe (by Dr. Marat Akopian)- 5 ECTS; 

 Advanced EU Law (by Dr. Natia Lapiashvili) - 5 ECTS. 

 

 

Other courses are elective and are from four trends: law, economic sciences, politics and 

humanities:  

1. Comparative Course on EU (Supranational) and UN (Universal) International 

Organization (by Dr. Ketevan Khutsishvili) - 5 ECTS; 

2.  Electoral Politics in Europe (by Dr. Marat Akopian)- 5 ECTS; 

3.  Advanced European Economics (Dr. Merab Abdaladze) - 5 ECTS; 

4. Quantitative Methods/Applied Statistics with SPSS (Dr. Kartlos Kachiashvili)- 5 

ECTS. 

 

The individual educational plan is elaborated by The PhD students within the framework of 

the general university scheme that is to be agreed with the scientific supervisor and the head 

of the PhD Program.   

The research component covers preparation of two colloquiums in total of 40 ECTS (20 ECTS 

each) as well as the preparation and defense of PhD dissertation that counts for 80 ECTS. 



  

XXII. Map of the learning Outcomes:  

 

       Result 

 

 

Subject 

Knowledge 

and 

realization 

Ability to 

apply the 

knowledge 

into the 

practice 

Ability to 

make 

conclusio

n 

Communicati

on ability 

Ability 

to learn 

Values 

Teaching and 

learning methods 

X X X X X X 

Academic writing 

 

X X X X X X 

Qualitative 

methods and 

research design in 

European Studies 

X X X X   

Idea of Europe X X X X X X 

Advanced EU Law X X X X X X 

Comparative 

Course on EU 

(Supranational) 

and UN 

(Universal) 

International 

Organization 

X X X X X X 

Electoral Politics X X X X X X 



in Europe 

Advanced 

European 

Economics 

X X X X  X 

Quantitative 

Methods/Applied 

Statistics with 

SPSS 

X X X X   

       

 

 

XXIII. Head of the PhD Program: 

 TSU Full Professor Dr. Ketevan Khutsishvili  

XXIV. Academic facilities of the Institute for European Studies : 

Material and technical base of the Program: space of 252 m2 fully equipped, resource 

center with contemporary technologies, two class-rooms and one conference hall, the 

library with updated scientific literature, as well as three office rooms. 

 

XXV. Number of the PhD students to be admitted to the PhD Programs: 

15 PhD students at most will be admitted to the PhD Program. 

 

XXVI. Professors attached to the PhD Program: 

TSU professors (Full, Associate, Assistant) as well as invited professors holding PhD 

degree are attached to the program.   

 

XXVII. Financial Support of the Program: 

 



The PhD Program is supported by the European Union through its ENPI/2012/306-

124 grant, while upon completion of the project Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University will undertake the full patronage. 

 


