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პროგრამის სახელწოდება 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი - PhD in Social Sciences (მათ შორის, 
საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი - PhD in International Relations, 
ეკონომიკის დოქტორი - PhD in Economics, სოციოლოგიის დოქტორი - PhD in 
Sociology, სოციალური ფსიქოლოგიის დოქტორი - PhD in Social Psychology).  
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი - PhD in Humanities (მათ შორის, 
ფილოსოფიის დოქტორი - PhD in Philosophy, ფილოლოგიის დოქტორი - PhD in 
Philology, ისტორიის დოქტორი - PhD in History).  
 
პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 
180 ECTS 

სწავლების ენა 
ქართული 

პროგრამის კონცეფცია 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის  სოციალური და 
ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა სწავლების მესამე საფეხურია, 
რომელიც უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებთან/სკოლებთან თანამშრომლობით 
ხორციელდება. სადოქტორო სკოლის ძირითადი ფუნქციაა პროგრამის სამეცნიერო 
კვლევების თანამედროვე რესურსებით უზრუნველყოფა, დოქტორანტების 
სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინირება და მათი თანამედროვე, გლობალურ 
სამეცნიერო-კვლევით სივრცეში ინტეგრირება.  
 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის სასწავლო 
კომპონენტი უზრუნველყოფს დოქტორანტს კვლევის მაღალ დონეზე 
ჩატარებისათვის სათანადო მეთოდოლოგიური მომზადებითა და დარგობრივი 
ინსტრუმენტებით. ამავდროულად, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
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სადოქტორო პროგრამა ორიენტირებულია დოქტორანტებში იმ აუცილებელი 
ზოგადი უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე 
შრომის ბაზარზე წარმატებული კარიერისათვის. 
 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის სასწავლო 
კომპონენტი შეადგენს 45 ECTS–ს. კურიკულუმით გათვალისწინებულ საგნებს 
ასწავლის მაღალკვალიფიციური პერსონალი. დოქტორანტი, კვლევითი საქმიანობის 
გარდა, ასევე, ჩართულია უნივერსიტეტის აკადემიურ პროცესში. 
 
პროგრამის მიზანი 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის  სოციალური და 
ჰუმანიტარული მეცნიერებების პროგრამის მიზანია:  
 
• სოციალურ მეცნიერებებში (მათ შორის, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

ეკონომიკა) და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (მათ შორის, ფილოსოფია, ისტორია, 
ფილოლოგია) სამეცნიერო კვლევების უზრუნველყოფა; 

• მკვლევართა ინტეგრაცია საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში; 
• სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სამეცნიერო და უმაღლესი სკოლის 

პედაგოგიური კადრების მომზადება; 
• სამეცნიერო მუშაობის გააქტიურება და კვლევის ხარისხის ამაღლება; 
• ახალი ცოდნის შექმნისა და დანერგვის ხელშეწყობა; 
• სადისერტაციო ნაშრომისათვის სამეცნიერო კვლევის, სასწავლო პროცესის და 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მხრიდან აკადემიური ზედამხედველობის და 
საჯარო დაცვის უზრუნველყოფა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭება. 

 
დასახული მიზნების მისაღწევად სადოქტორო სკოლა დოქტორანტს: 
 
•  ეხმარება ხელმძღვანელის შერჩევასა და კვლევის ორგანიზებაში; 
•  სთავაზობს მას კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის საჭირო 

მეთოდოლოგიურ და თეორიულ ცოდნას; 
•  უქმნის სათანადო გარემოს სამუშაოს ეფექტიანი შესრულებისათვის (სამუშაო 

სივრცე, კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა, ბიბლიოთეკა, ელექტრონული 
ბიბლიოთეკა, გლობალურ ქსელთან წვდომა, საერთაშორისო კავშირები). 

 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა 
ორიენტირებულია დოქტორანტებში იმ აუცილებელი, ზოგადი უნარ–ჩვევების 
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(ინოვაცია, ინიციატივა, შემოქმედებითობა) გამომუშავებაზე, რომელიც 
მნიშვნელოვანია თანამედროვე შრომის ბაზარზე წარმატებული კარიერის 
დაწყებისთვის. დოქტორანტებს საშუალება ექნებათ ერთმანეთს გაუზიარონ 
სამომავლო და სამეცნიერო ინტერესები და ჩაერთონ მათთვის ახალ და მომიჯნავე 
დარგების კვლევებში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა 
დოქტორანტები ორიენტირებულნი არიან  კომპლექსური, ინტერდისციპლინარული 
სამეცნიერო პრობლემების გადაწყვეტის გზების მოძიებაზე სოციალურ და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია სწავლების ყველა საფეხურზე, 
მათ შორის, სადოქტორო სკოლის დონეზე შექმნას სწავლის, სწავლებისა და კვლევის 
ისეთი გარემო, რომელიც საუკეთესო იქნება საქართველოში და მისაწვდომი 
გამორჩეული ახალგაზრდებისთვის.  სადოქტორო სკოლა დოქტორანტებს 
დაეხმარება ახალი ცოდნის შექმნაში მათთვის საინტერესო დარგებში საუკეთესო 
გარემოს შექმნის გზით. ამგვარად, სადოქტორო პროგრამის მიზნები პირდაპირ 
შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან.  
 
დასაქმების სფეროები 

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო საგანმანათლებლო 
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება იმუშაოს:  
• მეცნიერად ან მკვლევარად კერძო და სახელმწიფო პროექტებში; 
• აკადემიურ პერსონალად უნივერსიტეტში; 
• კონსულტატნად, როგორც კერძო ისე სახელმწიფო და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში. 
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 
კვალიფიკაცია, რომელიც აკმაყოფილებს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ 
დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, რაც 
განსაზღვრულია უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლის დებულებით. 
  
პროგრამაზე მიღება ხდება საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის 
მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად. 
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სწავლის შედეგები 
კურსდამთავრებულს აქვს შემდეგი დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები: 
 
ცოდნა და გაცნობიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები): 
• საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის და უახლესი მიღწევების 

ზედმიწევნით ცოდნა; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების პრობლემების ანალიზის უნარი და 

ანალიზისათვის საჭირო მეთოდების ცოდნა; 
• საერთაშორისო ურთიერთობებში კვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების და მისი მომიჯნავე მეცნიერებათა მიღწევების 

ცოდნა და მათი გამოყენების უნარი; 
• საერთაშორისო ურთიერთობებში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო 

ჯამში გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
 
ცოდნა და გაცნობიერება (ეკონომიკა):  
• ეკონომიკის თეორიის და უახლესი მიღწევების ზედმიწევნით ცოდნა; 
• ეკონომიკური პრობლემების ანალიზის უნარი და ანალიზისათვის საჭირო 

მეთოდების ცოდნა; 
• ეკონომიკაში კვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
• ეკონომიკის და მისი მომიჯნავე მეცნიერებათა მიღწევების ცოდნა და მათი 

გამოყენების უნარი; 
• ეკონომიკაში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო ჯამში 

გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
 
ცოდნა და გაცნობიერება (სოციალური ფსიქოლოგია): 
• სოციალური ფსიქოლოგიაში უახლესი მიღწევების ზედმიწევნით ცოდნა; 
• სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით პრობლემების ანალიზის უნარი და 

ანალიზისათვის საჭირო მეთოდების ცოდნა; 
• სოციალური ფსიქოლოგიაში თანამედროვე დისკრუსისა და კვლევის 

თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
• სოციალური ფსიქოლოგიასა და მის მომიჯნავე მეცნიერებათა დარგებში ახალი 

მიღწევების ცოდნა და მათი გამოყენების უნარი;  
• სოციალური ფსიქოლოგიაში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო 

ჯამში გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
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ცოდნა და გაცნობიერება (სოციოლოგია): 
• სოციოლოგიაში უახლესი მიღწევების ზედმიწევნით ცოდნა; 
• სოციოლოგიის მიმართულებით პრობლემების ანალიზის უნარი და 

ანალიზისათვის საჭირო მეთოდების ცოდნა; 
• სოციოლოგიის თანამედროვე დისკრუსისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების 

ცოდნა; 
• სოციოლოგიისა და მის მომიჯნავე მეცნიერებათა დარგებში ახალი მიღწევების 

ცოდნა და მათი გამოყენების უნარი;  
• სოციოლოგიაში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო ჯამში 

გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
 
ცოდნა და გაცნობიერება (ფილოსოფია): 
• ფილოსოფიაში უახლესი მიღწევების ზედმიწევნით ცოდნა; 
• ფილოსოფიური პრობლემების ანალიზის უნარი და ანალიზისათვის საჭირო 

მეთოდების ცოდნა; 
• ფილოსოფიაში კვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
• ფილოსოფიაში და მისი მომიჯნავე მეცნიერებათა მიღწევების ცოდნა და მათი 

გამოყენების უნარი; 
• ფილოსოფიაში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო ჯამში 

გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
 
ცოდნა და გაცნობიერება (ფილოლოგია): 
• ფილოლოგიაში უახლესი მიღწევების ზედმიწევნით ცოდნა; 
• ფილოლოგიის მიმართულებით პრობლემების ანალიზის უნარი და 

ანალიზისათვის საჭირო მეთოდების ცოდნა; 
• ფილოლოგიაში თანამედროვე დისკრუსისა და კვლევის თანამედროვე 

მეთოდების ცოდნა; 
• ფილოლოგიასა და მის მომიჯნავე მეცნიერებათა დარგებში ახალი მიღწევების 

ცოდნა და მათი გამოყენების უნარი;  
• ფილოლოგიაში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო ჯამში 

გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
 
ცოდნა და გაცნობიერება (ისტორია): 
• ისტორიაშითეორიის და უახლესი მიღწევების ღრმა და სისტემური ცოდნა 

განსაკუთრებით რომელიმე პერიოდის ან/და არჩეული გეოგრაფიული სივრცის 
ისტორიაში; 
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• ისტორიაში პრობლემების ანალიზის უნარი და ანალიზისათვის საჭირო 
მეთოდების ცოდნა; 

• ისტორიაშიკვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; 
• ისტორიის  და მისი მომიჯნავე მეცნიერებათა მიღწევების ცოდნა და მათი 

გამოყენების უნარი; 
• ისტორიაში ორიგინალური ნაშრომის შექმნის და საბოლოო ჯამში 

გამოქვეყნებული კვლევის განხორციელების უნარის დემონსტრირება. 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (საერთაშორისო ურთიერთობები): 
• საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორიული/თვისობრივიკვლევის ჩატარების 

უნარი; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით უმაღლესი განათლების 

საფეხურზე სწავლების მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით ცოდნის 

გადაცემასპეციალისტების და ფართო საზოგადოებისათვის; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, 

კვლევის და თეორიის პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ 
კონსულტირების გაწევის უნარი; 

• საერთაშორისო ურთიერთობებში კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და 
გაძღოლა; 

• საერთაშორისო ურთიერთობებში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება 
ორიგინალური ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 

• საერთაშორისო ურთიერთობებში ახალი უნარების, ტექნიკების, 
ინსტრუმენტების, პრაქტიკული საქმიანობისა და მასალების განვითარება; 

• საერთაშორისო ურთიერთობებში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 
განხორციელება და ზედამხედველობა. 
 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ეკონომიკა): 
• ეკონომიკური თეორიული/თვისობრივი კვლევის ჩატარების უნარი; 
• ეკონომიკის მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების 

მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• ეკონომიკის მიმართულებით ცოდნის გადაცემასპეციალისტების და ფართო 

საზოგადოებისათვის; 
• ეკონომიკური სფეროების თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის და 

თეორიის პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის 
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უნარი; 
• ეკონომიკის კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
• ეკონომიკაში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება ორიგინალური 

ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 
• ეკონომიკაში ახალი უნარების, ტექნიკების, ინსტრუმენტების, პრაქტიკული 

საქმიანობისა და მასალების განვითარება; 
• ეკონომიკური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (სოციალური ფსიქოლოგია): 
• სოციალურ ფსიქოლოგიაში თეორიული/თვისობრივი კვლევის ჩატარების 

უნარი; 
• სოციალურ ფსიქოლოგიის მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე 

სწავლების მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• სოციალურ ფსიქოლოგიის მიმართულებით ცოდნის გადაცემასპეციალისტების 

და ფართო საზოგადოებისათვის; 
• სოციალურ ფსიქოლოგიის სფეროს თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის 

და თეორიის პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების 
გაწევის უნარი; 

• სოციალურ ფსიქოლოგიაში კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
• სოციალურ ფსიქოლოგიაში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება 

ორიგინალური ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 
• სოციალურ ფსიქოლოგიაში ახალი უნარების, ტექნიკების, ინსტრუმენტების, 

პრაქტიკული საქმიანობისა და მასალების განვითარება; 
• სოციალურ ფსიქოლოგიაში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 

განხორციელება და ზედამხედველობა. 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (სოციოლოგია): 
• სოციოლოგიაში თეორიული/თვისობრივიკვლევის ჩატარების უნარი; 
• სოციოლოგიის მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების 

მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• სოციოლოგიის მიმართულებით ცოდნის გადაცემასპეციალისტების და ფართო 

საზოგადოებისათვის; 
• სოციოლოგიური თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის და თეორიის 

პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
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• სოციოლოგიაში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება ორიგინალური 
ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 

• სოციოლოგიაში ახალი უნარების, ტექნიკების, ინსტრუმენტების, პრაქტიკული 
საქმიანობისა და მასალების განვითარება; 

• სოციოლოგიაში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 
ზედამხედველობა. 

 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ფილოსოფია): 
• ფილოსოფიაში თეორიული/თვისობრივი კვლევის ჩატარების უნარი ; 
• ფილოსოფიაში უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების მეთოდების 

ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• ფილოსოფიაში ცოდნის გადაცემასპეციალისტების და ფართო 

საზოგადოებისათვის; 
• ფილოსოფიაში თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის და თეორიის 

პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• ფილოსოფიაში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება ორიგინალური 

ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 
• ფილოსოფიაში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. 
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ფილოლოგია): 
• ფილოლოგიაში კვლევის ჩატარების უნარი; 
• ფილოლოგიის მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების 

მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• ფილოლოგიის მიმართულებით ცოდნის გადაცემასპეციალისტების და ფართო 

საზოგადოებისათვის; 
• ფილოლოგიაში თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის და თეორიის 

პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• ფილოლოგიაში კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
• ფილოლოგიაში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება ორიგინალური 

ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 
• ფილოლოგიაში ახალი უნარების, ტექნიკების, ინსტრუმენტების, პრაქტიკული 

საქმიანობისა და მასალების განვითარება; 
• ფილოლოგიაში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. 
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება (ისტორია): 
• ისტორიაში თეორიული/თვისობრივიდა პრაქტიკული/საველე კვლევის 

ჩატარების უნარი; 
• ისტორიის  მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების 

მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• ისტორიის მიმართულებით ცოდნის გადაცემასპეციალისტების და ფართო 

საზოგადოებისათვის; 
• ისტორიაში თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზის, კვლევის და თეორიის 

პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• ისტორიაში კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
• ისტორიაშიახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება ორიგინალური 

ინოვაციური კვლევების საშუალებით; 
• ისტორიაში ახალი უნარების, ტექნიკების, ინსტრუმენტების, პრაქტიკული 

საქმიანობისა და მასალების განვითარება; 
• ისტორიაში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და 

ზედამხედველობა. 
 
დასკვნის უნარი: 
• ღრმა ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი; 
• სრულყოფილი აბსტრაქტული აზროვნების უნარი; 
• კომპლექსურ სიტიაციებში დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
• ღრმა კრიტიკული აზროვნებისა და თვითკრიტიკის უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი: 
• მშობლიურ ენაზე სრულყოფილი აკადემიური წერისადა კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) აკადემიური წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხო გარემოში სწრაფი ადაპტირებისა და კვალიფიციურად მოქმედების უნარი; 
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სრულყოფილად გამოყენების 

უნარი. 
 

სწავლის უნარი: 
• ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება/გამოყენება; 
• ნებისმიერი სირთულის წყაროების ორიგინალში გაცნობა და მათი ღრმა და 

კვალიფიციური კრიტიკული ანალიზის უნარი; 
• კომპლექსური პრობლემებისა და საკითხების მიმართ ინოვაციური და 

შემოქმედებითი   მიდგომების უნარი; 
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• სწავლის, სწავლებისა და კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, 
განხორციელების დაზედამხედველობის უნარი. 

 
ღირებულებები: 
• განსხვავებული კულტურების პატივისცემისა და გაგების უნარი; 
• კვლევისას ეთიკური ნორმების ცოდნა და გაზიარება; 
• პროფესიული პასუხისმგებლობის და პროფესიული ეთიკური ქცევის ძირითადი 

პრინციპების ცოდნა. 

 

სწავლისა და სწავლების მეთოდები 
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების დროს გამოიყენება სწავლისა და 
სწავლების შემდეგი მეთოდები: ვერბალური (ზეპირსიტყვიერი) მეთოდი;  
დისკუსია/დებატები; დემონსტრირების მეთოდი; საველე სამუშაო; პრეზენტაცია; 
ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი;  წერითი მუშაობის მეთოდი. სწავლის 
შედეგების მისაღწევად პროფესორი ან საგანმანათლებლო პროგრამის 
განხორციელებაში ჩართული პირი, უფლებამოსილია იყენებდეს ერთ, რამდენიმე 
მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო-კვლევითი მიზნების 
მისაღწევად.  

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. შეფასება 
მრავალკომპონენტიანია და შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს. სტუდენტის 
ცოდნის შეფასების დროს, პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და 
მოწვეული პერსონალი ვალდებულია გამოიყენოს ზემოაღნიშნული წესი. ცოდნის 
შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი სქემა:  

ქულები შეფასება 

91-100 ფრიადი, A 

81-90 ძალიან კარგი, B 

71-80 კარგი, C 

61-70 დამაკმაყოფილებელი, D 

51-60 საკმარისი, E 
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41-50 ვერ ჩააბარა, FX 

0-40 ჩაიჭრა, F 
 
სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი სქემა :  
 
• ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 
• ძალიან კარგი (magna cum laude)  –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  
       ყოველმხრივ აღემატება; 
• კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 
• საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აკმაყოფილებს; 
• დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, 

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 
• არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 
• სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც  

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

ფრიადი, ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო და დამაკმაყოფილებელი შეფასების 
მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს ენიჭება პროგრამით გათვალისწინებული 
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. 

 

სასწავლო გეგმა 
პროგრამის სასწავლო გეგმა მოიცავს ორ კომპონენტს.  
 
კომპონენტი ETCS 
სასწავლო 45 
კვლევითი 135 

 
 
სასწავლო კომპონენტი მიზნად ისახავს დოქტორანტის დარგობრივ და 
მეთოდოლოგიურ სფეროში დახელოვნებას.  
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კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს დოქტორანტის მიერ დისერტაციის 
თემასთან დაკავშირებული სამეცნიერო მასალის მოძიებას და გაცნობას, არსებული 
ცოდნის მიმოხილვას, ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებასა და ტესტირებას, მონაცემების 
შეგროვებას, მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზს, სადისერტაციო 
ნაშრომის შესრულებას, პრეზენტაციას და დაცვას (სამეცნიერო შეკითხვები, კამათი). 
კვლევითი კომპონენტი ასევე მოიცავს სავალდებულო გამოქვეყნებას, რომელიც 
განისაზღვრება უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის და სადისერტაციო საბჭოს  
დებულებით. 
 

პროგრამას თან ერთვის კურიკულუმი, სასწავლო გეგმა და შესაბამისი სასწავლო 
კურსები.  

 
საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების აღწერა 
 
აკადემიური წერა დოქტორანტებისათვის - 5 ECTS 
ეს საგანი დოქტორანტს აკადემიური ნაშრომის შექმნაში ეხმარება. მასში განიხილება 
ანგარიშების, სტატიების, სადისერტაციო ნაშრომის წერის წესები და სამეცნიერო 
ნაშრომის ყველა შესაძლო ფორმატი და სტილი. აკადემიური წერისას ისწავლება 
ტექსტის შესავალი, ძირითადი, დასკვნითი ნაწილების შედგენის ფორმები, ასევე 
ტექსტის კრიტიკული ანალიზი, ლიტერატურის მიმოხილვა, პლაგიარიზმის 
მაგალითები და სწორი ციტირების ხერხები. კურსი მორგებულია დოქტორანტის 
სამუშაოზე და გარდა ზოგადი პრინციპების სწავლებისა, თითოეული 
დავალება/შეხვედრა გულისხმობს კონკრეტულად იმ ნაშრომზე მუშაობას, 
რომელზეც იმ მომენტისთვის მუშაობს დოქტორანტი.  
 
სადისერტაციო კვლევის მომზადება - 6 ECTS 
ეს საგანი ამზადებს დოქტორანტს სადისერტაციო კვლევის ჩასატარებლად. მასში 
განიხილება კვლევის ძირითადი პრინციპები, კვლევის ალტერნატიული 
ფილოსოფიები და პროცედურული მიდგომები. ეს საგანი დაეხმარება დოქტორანტს 
საკუთარი კვლევის დაგეგმვაში, ჰიპოთეზების ჩამოყალიბებაში, საჭირო რესურსების 
მოძიებასა და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოს ჩატარებაში. საგნის დასრულებისას 
დოქტორანტს ექნება დისერტაციაზე მუშაობის გეგმა, რომლის მიხედვით შეიძლებს 
უკეთ განახორციელოს კვლევა.  
 
სამეცნიერო პროექტის მენეჯმნეტი - 4 ECTS 
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ეს საგანი დოქტორანტს აძლევს იმ ცოდნას და უნარებს, რომელიც საჭიროა 
ნებისმიერ სახის სამეცნიერო საპროექტო განაცხადის მოსამზადებლად და 
განსახორციელებლად. კურსი შეეხება თანამედროვე მეცნიერების ადამიანური და 
მატერიალური რესურსებით უზრუნველყოფას, მათ შორის სამეცნიერო იდეის 
პროექტად ჩამოყალიბების, დაფინანსების მოძიების სტრატეგიებს, პროექტის 
ციკლების მართვის საკითხებს. 
 
თვისობრივი კვლევის მეთოდები - 6 ECTS 
ეს საგანი ემსახურება იმ თვისებრივი კვლევის მეთოდების სიღრმისეულ შესწავლას 
და დაუფლებას, რომლებიც გამოიყენება სოციალურ და ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში.  საგანი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა კვლევის სხვადასხვა 
დიზაინი, მონაცემთა წყაროების იდენტიფიცირება და განმარტება, მონაცემთა 
შეგროვების და ანალიზის ხერხები, კვლევის ეთიკა და ა.შ..  
 
სწავლება უმაღლესი განათლების სისტემაში - 4 ECTS 
ეს საგანი დოქტორანტს აძლევს იმ ცოდნას და უნარებს, რომელიც საჭიროა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო სივრცეში საქმიანობისათვის. კერძოდ, კურსი შეეხება უმაღლესი 
საგანმანათლებლო სივრცის სისტემური მოწყობის საკითხებს - ბოლონიის პროცესს 
და მის მნიშვნელობას, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის 
თავისებურებებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროგრამების მიმართ 
წაყენებულ მოთხოვნებს. 
 
სადოქტორო   სემინარები - სულ სამი, თითო 5 ECTS   
ამ სემინარების დროს დოქტორანტი შეისწავლის მის სოციალური და 
ჰუმანიტარული მეცნიერებებისათვის მნიშვნელოვან ძირითად თეორიულ და 
კონცეპტუალურ პარადიგმებს. თითოეული სემინარი იგეგმება დოქტორანტების 
კონკრეტული ჯგუფის/კოჰორტას ინტერესების გათვალისწინებთ, თუმცა 
ძირითადად ორიენტირებულია სოციალური თეორიის (სემინარი I), კულტურის და 
პოლიტიკის კვლევის (სემინარი II) და ეკონომიკური პრინციპების (სემინარი III) იმ 
საკითხებზე, რომელზეც დგას თანამედროვე სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები.  
 
არჩევით საგნები (5 კრედიტი) - შეთავაზებული 3 არჩევითი საგნიდან 
უნდა შეარჩიოს რომელიმე ერთი.  
 
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები - 5 ECTS  
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ეს საგანი ორიენტირებულია კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების სწავლებაზე. 
კურსის განმავლობაში დოქტორანტები შეისწავლიან კვლევის გავრცელებულ 
სტატისტიკურ მეთოდებს. ამავდროულად, დაეუფლებიან სტატისტიკური 
კომპიუტერული პროგრამებს (PHstat2, SPSS, Stata, E-views). დოქტორანტები 
სიღრმისეულად შეისწავლიან ამოცანის დასმისა და რაოდენობრივი კვლევის 
განხორციელების ყოველ  ეტაპს. კურსი აგრეთვე მოიცავს რაოდენობრივი კვლევის 
ჩატარებისათვის საჭირო ინსტრუმენტების შესწავლას. 
 
სწავლების პრაქტიკა - 5 ECTS 
სასწავლო ნაწილის ეს კომპონენტი დოქტორანტს შესაძლებლობას აძლევს ჩაერთოს 
სასწავლო პროცესში (დამოუკიდებლად სწავლების და პროფესორის ასისტენტობის 
ფორმით) და მიიღოს სწავლების პრაქტიკული გამოცდილება. დოქტორანტის მიერ 
გაწეული სამუშაო ფასდება ყოველი  კონკრეტული პრაქტიკის შემთხვევაში 
შესაბამისი ხელმძღვანელით/პროფესორით, რომელიც მეთვალყურეობს სწავლების 
პრაქტიკის პროცესს და განსაზღვრავს შეფასების კრტიერიუმებს.  
 
დოქტორანტის ინდივიდუალური სემინარი - 5 ECTS 
ეს სემინარი დოქტორანტს შესაძლებლობას აძლევს ხელმძღვანელთან ან მის მიერ 
არჩეულ პროფესორთან გაიაროს ინდივიდუალური სემინარების და მეცადინეობების 
ინტენსიური ციკლი, მის კვლევაზე მორგებული და შესაბამისად შედგენილი 
სამუაშაო განრიგის საფუძველზე. კურსი შესაძლებლობას აძლევს დოქტორანტებს, 
კვლევის კონკრეტულ კომპონენტზე პროდუქტიულად იმუშაონ კომპეტენტური 
პროფესორის ინტენსიური კონსულტაციების და მეთვალყურეობის დახმარებით.    
 
კვლევის კომპონენტი - 135 ECTS 

დოქტორანტის კვლევითი კომპონენტი მოიცავს 135 კრედიტს და მოიცავს  
კომპონენტებს, რომლებსაც დოქტორანტი ასრულებს დისერტაციის დასრულებამდე.  

კომპონენტები სრულდება დისერტაციის პრერეკვიზიტის სახით და მოიცავს 
შემდეგს: 

კვლევითი კომპონენტი 135 

კვლევის ნაწილი I 
(კვლევის პროექტი, კვლევის გეგმა, ბიბლიოგრაფიული მონახაზი) 

  

კვლევის ნაწილი II 
(ბიბლიოგრაფია და  მეთოდოლოგიური მონახაზი) 
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კვლევის ნაწილი III 
(მასალების შეგროვება, სადისერტაციო კვლევის პროექტი) 

  

კვლევის ნაწილი IV 

(მასალების შეგროვება, მონაცემთა ანალიზი, I თავი) 
  

კვლევის ნაწილი V 

(სადისერტაციო ნაშრომის ტექსტზე მუშაობა,  შედეგების 
გადამოწმება, სამეცნიერო/სასწავლო ნაშრომის/სტატიის მომზადება 
და გამოქვეყნება)  

  

კვლევის ნაწილი VI 
(სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო ვერსია, საჯარო დაცვა) 

  

 

კვლევის ნაწილი I - ამ კომპონენტის შესრულებისთვის დოქტორანტი ასრულებს 
შემდეგ სამუშაოს: ა. კომისიის წინაშე წარადგენს კვლევის გეგმას (ზეპირი 
პრეზენტაციის სახით) და ბ. პროსპექტუსს (დაწერილი ნაშრომის სახით). კომპონენტი 
ჩათვლილად ითვლება თუ დოქტორანტის ნამუშევარს დადებითი შეფასება აქვს, 
როგორც კომიისგან ისე მისი ხელმძღვანელისგან.  
 
კვლევის ნაწილი II - ამ კომპონენტის შესრულებისთვის დოქტორანტი 
ხელმძღვანელს აბარებს ბიბლიოგრაფიულ ნაშორმს და მეთოდოლოგიურ მონახაზს 
(წერილობითი ნაშრომის სახით).  
 
კვლევის ნაწილი III - ამ კომპონენტის შესრულებისთვის დოქტორანტი კომისიას 
და ხელმძღვანელს წარუდგენს ა. საკვლევ მასალაზე/ველზე მიმოხილვას 
(პრეზენტაციის სახით); ბ. სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურას (წერილობით და 
ზეპირი პრეზენტაციით).  
 
კვლევის ნაწილი IV - ამ კომპონენტის შესრულებისთვის დოქტორანტი კომისიას 
და ხელმძღვალენს წარუდგენს: ა. ანგარიშს მიმდინარე სამუშაოზე (ზეპირი 
პრეზენტაციით); ბ. ნაშრომის პირველ/ერთ თავს (წერილობით).  
 
კვლევის ნაწილი V - ამ კომპონენტის შესრულებისთვის დოქტორანტი კომისიას 
და ხელმძღვანელს წარუდგენს: ა. ანგარიშს მიმდინარე სამუშაოზე (ზეპირი 
პრეზენტაცია); ბ. სადისერტაციო ნაშრომის საფუძველზე მომზადებულ სამეცნიერო 
სტატიას; გ. დისერტაციის პირველ ვერსიას ან ნაშრომის ნაწილს.  
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კვლევის ნაწილი VI - ამ კომპონენტის შესრულებისთვის დოქტორანტმა უნდა 
დაიცვას დისერტაცია სადოქტორო სკოლის და სადისერტციო საბჭოს დებულების 
მიხედვით გაწერილი წესით.  
 
დისერტაცია 
სადოქტორო დისერტაციაში მოითხოვება ორიგინალური კვლევის ჩატარება, 
რომელიც ქმნის არჩეულ სფეროში დამატებით ცოდნას. ის წარმოადეგენს ფორმალურ 
აკადემიურ ნაშრომს, რომელიც ასახავს დოქტორანტის მიერ შესწავლის საკითხის 
საფუძვლიან გაგებას. დოქტორანტმა უნდა ჩამოაყალიბოს ჰიპოთეზა. გაარკვიოს 
როგორ განსხვავდება მისი კვლევის პროექტი აქამდე გაკეთებული კვლევებისგან, რა 
პრაქტიკულ მნიშვნელობას ანიჭებს დოქტორანტი კვლევის შედეგებს.   
 
რესურსები 
 
სადოქტორო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობენ თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტის დოქტორის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი. 
დოქტორანტისათვის ხელმისაწვდომია თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტში 
არსებული კვლევის განხორციელებისათვის აუცილებელი ყველა რესურსი: 
ბიბლიოთეკა, ელექტრონული ბაზები, კვლევითი ცენტრები. 
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სწავლის შედეგების რუკა 
 

საგანმანათლებლო 
პროგრამით 
გათვალისწინებული 
სასწავლო და კვლევითი 
კომპონენტები  
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აკადემიური წერა 
დოქოტრანტებისთვის X X X X X X 

სადისრტაციო კვლევის მომზადება X X X X X 
 

თვისობრივი კვლევის მეთოდები X X X X X 
 

სწავლება უმაღლესი გაანთლების 
სისტემაში 

X X X X X 
 

სამეცნიერო პროექტის მენეჯმენტი X X 
 

X 
  

სადოქტორო სემინარი I X X X X X 
 

სადოქტორო სემინარი II X X X X X X 
სადოქტორო სემიანრი III X X X X 

  
სწავლების პრაქტიკა X X X X X X 

დოქტორანტის ინდივიდუალური 
სემინარი X X X X X  

რაოდენობრივი კვლევის 
მეთოდები 

X X X X X 
 

სადისერტაციო ნაშრომი X X X X X X 
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დანართი 1 - აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 
 
სახელი, გვარი პოზიცია საგანი 
ნიკოლოზ ალექსიძე ასოცირებული 

პროფესორი 
აკადემიური წერა 
დოქოტრანტებისთვის 

თამთა ხალვაში ასისტენტ-პროფესორი სადისრტაციო კვლევის 
მომზადება 

ნინო ჟღენტი მოწვეული ხელშეკრულება თვისობრივი კვლევის 
მეთოდები 

მარინა ქარჩავა ასოცირებული 
პროფესორი 

სწავლება უმაღლესი 
გაანთლების სისტემაში 

თომას ვიერი  სამეცნიერო პროექტების 
მენეჯმენტი 

ნინო ჟღენტი მოწვეული ხელშეკრულება სადოქტორო სემინარი I 
ნინო ბათიაშვილი ასოცირებული 

პროფესორი 
სადოქტორო სემინარი II 

ალექსანდრე რაქვიაშვილი პროფესორი სადოქტორო სემიანარი III 
ალექსანდრე მოსიძე ასოცირებული 

პროფესორი 
რაოდენობრივი კვლევის 
მეთოდები 

 


