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სოციალური  და  ჰუმანიტარული  მეცნიერებების  სადოქტორო  პროგრამა  
პროგრამის  დასახელება  
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის  სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა 
 
მისანიჭებელი  ხარისხი  
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი - PhD in Social Sciences (მათ შორის, საერთაშორისო 
ურთიერთობების დოქტორი - PhD in International Relations, ეკონომიკის დოქტორი - PhD in 
Economics) 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი - PhD in Humanities (მათ შორის, ფილოსოფიის დოქტორი 
- PhD in Philosophy, ფილოლოგიის დოქტორი - PhD in Philology, ისტორიის დოქტორი - PhD in 
History) 
 
სწავლების  ენა   
ქართული, ინგლისური 
 
სწავლის  ხანგრძლივობა ,  მოცულობა  კრედიტებში  
სადოქტორო სკოლაში სწავლის ხანგრძლივობა 3 წელია. მე-4 წლიდან დარგობრივი კომისია 
განიხილავს სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამის მოცულობა შეადგენს 180 ECTS 
 
საკონტაქტო  პირი   
სადოქტორო სკოლის კოორდინატორი ანა მგელაძე, a.mgeladze@freeuni.edu.ge 
 
სადოქტორო  პროგრამის  აღწერა /კონცეფცია  
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის  სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა სწავლების მესამე საფეხურია, რომელიც ამ უნივერსიტეტში 
არსებულ სკოლებს და აქამდე მოქმედ სადოქტორო დონეზე სწავლების გამოცდილებას ეფუძნება. 
სადოქტორო სკოლის ძირითადი ფუნქციაა სამეცნიერო კვლევების თანამედროვე რესურსებით 
უზრუნველყოფა, დოქტორანტების სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინირება და მათი 
თანამედროვე, გლობალურ სამეცნიერო-კვლევით სივრცეში ინტეგრირება.  
 
სადოქტორო სკოლის შექმნის იდეა უკავშირდება მოსაზრებას, რომ სადოქტორო სკოლის 
ფარგლებში თავი მოიყარონ ახალი თაობის მკვლევარებმა, რომლებიც საკუთარ წვლილს შეიტანენ 
როგორც იმ მიმართულების განვითარებაში, რომელშიც ისინი უშუალოდ აწარმოებენ კვლევას, ისე 
ინტერდისციპლინარული და უნივერსიტეტთაშორისი კვლევების განვითარებაში. 
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი აცნობიერებს, რომ თანამედროვე განვითარებად და 
სწრაფად ცვალებად სამყაროში შეუძლებელია საგანმანათლებლო დაწესებულება იყოს 
წარმატებული, თუ იგი თავად არ ქმნის სივრცეს ახალი ცოდნის შექმნისა და გავრცელებისათვის. 
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ინტერდისციპლინარული კვლევების წარმოებისათვის აუცილებელია, რომ მასში მონაწილეობდნენ 
არა მხოლოდ ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფარგლებში დასაქმებული მეცნიერები და 
მკვლევარები, არამედ მრავალი საგანმანათლებლო დაწესებულება ან/და კვლევითი ცენტრი. ამ 
მიზნის მისაღწევად ოპტიმალურ ფორმატად გვესახება  სადოქტორო სკოლის შექმნა. 
 
სადოქტორო სკოლის კვლევით საქმიანობაში ქართველი მეცნიერებისა და მკვლევარების გარდა 
ჩართულნი იქნებიან სხვა ქვეყნებში მოღვაწე მეცნიერები და მკვლევარები, რაც ხელს შეუწყობს 
სადოქტორო სკოლის დოქტორანტების კვლევითი საქმიანობის მაღალ ხარისხს და მათ 
ინტეგრირებას გლობალურ სამეცნიერო-კვლევით სივრცეში.   
 
ამ მიზნის მიღწევის ერთ ერთი წინაპირობაა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის 
აკადემიური პოლიტიკა, რის შედეგადაც ამ უნივერსიტეტში თავს იყრიან ქართველი მეცნიერები 
და მკლევარები, რომლებსაც სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტთან და კვლევით ცენტრებთან 
აკავშირებთ  მრავალწლიანი თანამშრომლობა და საერთო კვლევითი პროექტები.   სადოქტორო 
პროგრამა იძლევა როგორც ადამიანური რესურსების ერთიან სივრცეში თავმოყრის, ისე 
მატერიალურ-ტექნიკური და ფინანსური რესურსების აკუმულირების საშუალებას.  
 
 
სადოქტორო სკოლა დოქტორანტს სთავაზობს კვლევის წარმოებას არა მხოლოდ იმ 
მიმართულებების მიხედვით, რომელშიც თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს აქვს საბაკალავრო 
ან/და სამაგისტრო პროგრამები არამედ იგი ხელს უწყობს სხვა მიმართულებებში კვლევით 
დაინტერესებულ პირებს დოქტორის ხარისხის მოპოვებაში. ამისათვის სადოქტორო სკოლა 
საინტერესო კვლევითი პროექტის (ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამა, რომელიც პასუხობს 
დარგის განვითარების მიზნებს) ავტორს უზრუნველყოფს შესაბამისი მიმართულების აკადემიური 
ხელმძღვანელით და კვლევის წარმოებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური 
პირობებით.  
 
დოქტორანტს კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის სათანადო მეთოდოლოგიური მომზადება 
და დარგობრივი ინსტრუმენტების დაუფლება სჭირდება, რასაც სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი უზრუნველყოფს. ამავდროულად, 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა ორიენტირებულია 
დოქტორანტებში იმ აუცილებელი ზოგადი უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზე, რომელიც 
მნიშვნელოვანია თანამედროვე შრომის ბაზარზე წარმატებული კარიერისათვის. 
 
 
სადოქტორო სკოლის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის 
სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 45 ECTS–ს. კურიკულუმით გათვალისწინებულ საგნებს ასწავლიან 
პროგრამაში ჩართული თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის და საზღვარგარეთიდან 
მოწვეული პროფესორები. დოქტორანტი, კვლევითი საქმიანობის გარდა, ასევე, ჩართულია 
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში. 
  
სადოქტორო სკოლა ერთდროულად ითავსებს ადმინისტრაციულ (განაცხადების მიღება, 
სადისერტაციო საბჭოზე განსახილველად დოქტორანტის განაცხადის მომზადება, დოქტორანტების 
რეგისტრაცია, მათი სასწავლო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი, გამოცდების და 
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დისერტაციის დაცვის ორგანიზება და სხვ.) და აკადემიურ საქმიანობას (სასწავლო კომპონენტში 
შემავალი საგნების დაგეგმვა და კოორდინირება, ტრანსფერული უნარების გამომუშავებისთვის 
საგნების შემუშავება და ორგანიზება). 
 
დოქტორანტისთვის ხარისხის მინიჭება ხდება შესაბამისი დარგობრივი კომისიის დასკვნის 
საფუძველზე სადისერტაციო საბჭოს მიერ. 
 
სადოქტორო  პროგრამის  მიზანი  
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის  სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებების პროგრამის მიზანია:  
 

• სოციალურ მეცნიერებებში (მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობებში) 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. 
–  უზრუნველყოფს  კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის მის სათანადო მომზადებას, 

რაც გულისხმობს დოქტორანტის მეთოდოლოგიური და კვლევისათვის საჭირო თეორიული 
ცოდნით აღჭურვას. 

–  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 (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 
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საუკეთესო იქნება საქართველოში და მისაწვდომი გამორჩეული ახალგაზრდებისთვის.   
სადოქტორო სკოლა დოქტორანტებს დაეხმარება ახალი ცოდნის შექმნაში მათთვის საინტერესო 
დარგებში საუკეთესო გარემოს შექმნის გზით. ამგვარად, სადოქტორო სკოლის მიზნები პირდაპირ 
შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან.  
 
 
სადოქტორო  პროგრამაზე  მიღება  
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ 
საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ მაგისტრის ან მასთან 
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
50-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად. 
 
სადოქტორო სკოლაში მიღება ხდება დოქტორანტურაში სწავლის მსურველის განცხადების 
საფუძველზე; 
 
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამაში მიღების წინაპირობაა 
კანდიდატის მიერ სადისერტაციო საბჭოსათვის სამოტივაციო წერილის წარდგენა. 
             სამოტივაციო წერილი უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს: 

• კვლევის საგანი; 
• საკვლევი საკითხის აღწერა და საკითხის მნიშვნელობის დასაბუთება; 
• სამეცნიერო კვლევის მეთოდოლოგიის აღწერა. 

სამოტივაციო წერილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 1250 სიტყვას. 

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველმა ზემოთ ხსენებული დოკუმენტების გარდა უნდა 
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

• შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;  

• (CV); 

• პირადობის მოწმობის ასლი; 

• ელექტრონული ფოტოსურათი ზომით 3X4 სმ; 

• მაგისტრის ან  მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი 
დიპლომის ასლი; 

• ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი მოწმობა. იმ 
შემთხვევაში თუ პირს არ აქვს ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, მაშინ იგი აბარებს სადოქტორო სკოლის მიერ ორგანიზებულ ინგლისური ენის 
გამოცდას. 

 
სადოქტორო სკოლის კანდიდატები, ასევე, გაივლიან გასაუბრებას უნივერსიტეტის  სადისერტაციო 
საბჭოს  დარგობრივ კომისიასთან. 
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სადისერტაციო საბჭო პროგრამაზე დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 
ითვალისწინებს: 

• კანდიდატის პროფესიულ ან/და აკადემიურ მიღწევებს იმ სფეროში, რომელშიც მას სურს 
კვლევითი პროექტის განხორციელება; 

• ახალი ცოდნის შექმნის პოტენციალს; 
• გამორჩეულ აკადემიურ მოტივაციას; 
• ინტენსიურ და თანმიმდევრულ შრომის უნარს; 
• დროის ორგანიზებისა და საკუთარი სასწავლო განრიგის განსაზღვრის უნარს; 
• ფართო პროფესიულ ცოდნას; 
• ანალიტიკური აზროვნების უნარს; 
• ზუსტი დაკვირვებისა და კრიტიკული შეფასების უნარს; 
• ორიგინალური აზროვნების უნარს; 
• რთული იდეების ცხადად და ლაკონურად გადმოცემის უნარს. 

 
არსებული ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე შესაძლებელია 13 
დოქტორანტის მიღება. აქედან, 7 ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით და 6 
სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. 
 
რესურსები  
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორები, საქართველოს და სხვა უცხო ქვეყნების 
უნივერსიტეტებიდან მოწვეული პროფესორები და შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე 
დარგის წამყვანი სპეციალისტები.  
 
დოქტორანტის ხელმძღვანელი თავად არის აქტიურად ჩართული კვლევაში იმ მიმართლებით, 
რომელშიც იგი ხელმძღვანელობს დოქტორანტის კვლევით პროექტს და შესწევს უნარი შეაფასოს 
და დაეხმაროს მას კვლევითი უნარების განვითარებაში, კერძოდ ხელს უწყობს დოქტორანტს, რომ 
მან შექმნას ახალი ცოდნა, შეადგინოს ოპტიმალური სასწავლო და კვლევითი განრიგი.  
 
დოქტორანტისათვის ხელმისაწვდომია თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტში არსებული 
კვლევის განხორციელებისათვის აუცილებელი ყველა რესურსი: ბიბლიოთეკა, ელექტრონული 
ბაზები, კვლევითი ცენტრები. 
 
სადოქტორო  პროგრამის  სწავლის  შედეგები  (კომპეტენციები)  
სოციალური და ჰუმანიტარული  მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ 
კურსდამთავრებულს ჩამოუყალიბდება ქვემოთ ჩამოთვლილი ზოგადი და დარგობრივი 
კომპეტენციები, შესაბამისი სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი “აღმწერების” (დესკრიპტორის, 
კრიტერიუმის) მიხედვით. 

 
ცოდნა  და  გაცნობიერება  (საერთაშორისო  ურთიერთობები) :  

• საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის და უახლესი მიღწევების ზედმიწევნით ცოდნა; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების პრობლემების ანალიზის უნარი და ანალიზისათვის 

საჭირო მეთოდების ცოდნა; 
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• 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. 
 
 
ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენება  (საერთაშორისო  ურთიერთობები) :  

• საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორიული/თვისობრივი კვლევის ჩატარების უნარი;  
• საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე 

სწავლების მეთოდების ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით ცოდნის გადაცემა სპეციალისტების 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 გადაცემა სპეციალისტების და ფართო 

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

პრაქტიკაში დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• ეკონომიკის კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
• ეკონომიკაში ახალი ცოდნის შექმნა და ინტერპრეტირება ორიგინალური ინოვაციური 
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კვლევების საშუალებით; 
• ეკონომიკაში ახალი უნარების, ტექნიკების, ინსტრუმენტების, პრაქტიკული საქმიანობისა 

და მასალების განვითარება; 
• ეკონომიკური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა.  

 
 

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.  
 
ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენება  (ფილოსოფია) :  

• ფილოსოფიაში თეორიული/თვისობრივი კვლევის ჩატარების უნარი ; 
• ფილოსოფიაში უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების მეთოდების ცოდნა და 

დემონსტრირების უნარი; 
• ფილოსოფიაში ცოდნის გადაცემა სპეციალისტების 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. 
 
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.  
 
ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენება  (ფილოლოგია) :  

• ფილოლოგიაში კვლევის ჩატარების უნარი; 
• ფილოლოგიის მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების მეთოდების 

ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• ფილოლოგიის მიმართულებით ცოდნის გადაცემა სპეციალისტების და ფართო 

საზოგადოებისათვის; 
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• 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. 
 
ცოდნა  და  გაცნობიერება  (ისტორია) :  

• ისტორიაში თეორიის და უახლესი მიღწევების ღრმა და სისტემური ცოდნა განსაკუთრებით 
რომელიმე პერიოდის ან/და არჩეული გეოგრაფიული სივრცის ისტორიაში; 

• ისტორიაში პრობლემების ანალიზის უნარი და ანალიზისათვის საჭირო მეთოდების ცოდნა; 
• ისტორიაში კვლევის 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  (ისტორია) :  

• ისტორიაში თეორიული/თვისობრივი და პრაქტიკული/საველე კვლევის ჩატარების უნარი;  
• ისტორიის  მიმართულებით უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლების მეთოდების 

ცოდნა და დემონსტრირების უნარი; 
• ისტორიის მიმართულებით ცოდნის გადაცემა სპეციალისტების და ფართო 

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

დანერგვის, გამოყენების შესახებ კონსულტირების გაწევის უნარი; 
• ისტორიაში კვლევის მეთოდოლოგიის გენერირება და გაძღოლა; 
• ისტორიაში ახალი 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 წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
• უცხოურ ენაზე (ინგლისური) აკადემიური წერისა და კომუნიკაციის უნარი; 
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• 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; 
• სწავლის, სწავლებისა და კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელების და 

ზედამხედველობის უნარი.  
 
ღირებულებები :  

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

პრინციპების ცოდნა. 
 
დასაქმების  სფეროები  
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების  სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ 
კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება იმუშაოს:  

- მეცნიერად ან მკვლევარად კერძო და სახელმწიფო პროექტებში; 
- პროფესორად უნივერსიტეტში; 
- კონსულტატნად, როგორც კერძო ისე სახელმწიფო ორგანიზაციებში. 

 
სწავლის  შედეგების  მიღწევის  მეთოდი  
სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:  ლექცია, სამეცნიერო სემინარი, 
კოლოკვიუმები, პრაქტიკული სიტუაციების ანალიზი და სიმულაციები, ქეისის, წიგნის, 
სახელმძღვანელოს, ანგარიშების, სტატიების წერა, კვლევა. დოქტორანტი უწევს ასისტირებას 
საკუთარ სამეცნიერო ხელმძღვანელს. ჩართულია უნივერსიტეტის სასწავლო და/ან კვლევით 
საქმიანობაში (სწავლა სწავლებით, როგორც სწავლის ყველაზე ეფექტური მეთოდი).  
 
სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების  სისტემა  
მიღწეული სწავლის შედეგების გაზომვისას გამოიყენება როგორც მაფორმირებელი, ისე 
შემაჯამებელი შეფასების ფორმები. ესენია: ზეპირი და წერითი გამოცდა, პრეზენტაცია, სტატია, 
ანგარიშები, დღიურები, სადისერტაციო პროექტის დაცვა  და სხვა.  
 
სასწავლო კომპონენტის ნაწილში დოქტორანტის მიღწევები ფასდება 100 ბალიანი სისტემით. 
შეფასება მრავალკომპონენტიანია. 
 
სასწავლო  კომპონენტის  შეფასების  შკალა :  
(A)	  ფრიადი	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  მაქსიმალური	  შეფასების	  91%	  და	  მეტი	  
(B)	  ძალიან	  კარგი	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  მაქსიმალური	  შეფასების	  81-‐90%	  
(C)	  კარგი                                                                  	  -‐	  მაქსიმალური	  შეფასების	  71-‐80%	  
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(D)	  დამაკმაყოფილებელი	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  მაქსიმალური	  შეფასების	  61-‐70%	  
(E)	  საკმარისი	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  მაქსიმალური	  შეფასების	  51-‐60%	  
(FX)	  ვერ	  ჩააბარა	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  მაქსიმალური	  შეფასების	  41-‐50%,	  	  
(F)	  ჩაიჭრა	                                                                - მაქსიმალური	  შეფასების	  40%	  და	  ნაკლები 
 
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 გათალისწინებული	   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 

 
დოქტორანტის სასწავლო საქმიანობაში ჩართვისას  კრედიტების მინიჭება ხდება სტუდენტებთან 
საკონტაქტო საათების დაანგარიშების და უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციულ 
პერსონალთან შეთანხმების საფუძველზე. 
 
ასისტირების დროს დოქტორანტი კვლევით და/ან პედაგოგიურ ასისტირებას უწევს საკუთარ 
სამეცნიერო ხელმძღვანელს  და/ან ჩართულია უნივერსიტეტის სასწავლო და/ან კვლევით 
საქმიანობაში. კრედიტების მინიჭება ხდება გამომუშავებული საათების გაანგარიშებით 
სადოქტორო სკოლის ადმინისტრაციის გამოანგარიშებით უნივერსიტეტის  აკადემიურ 
ადმინისტრაციასთან კოორდინირებით (კრედიტების სპეციალური კალკულატორი). 
 
დოქტორანტის მიერ  კვლევითი  კომპონენტისათვის  გამოყოფილი კრედიტების 
შესრულებული რაოდენობა ყოველ სასწავლო სემესტრში დასტურდება თემის სამეცნიერო 
ხელმძღვანელის მიერ. 
 
სასწავლო  გეგმა  (კურიკულუმი)  
სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმი მოიცავს ორ კომპონენტს: 

სასწავლო   -   45 ECTS 
კვლევითი - 135  ECTS 
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სასწავლო  კომპონენტი  მიზნად ისახავს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ 
სფეროში დახელოვნებას. დოქტორანტი გაივლის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებულ სავალდებულო და არჩევით საგნებს, მოამზადებს 
სადოქტორო სემინარებს და წაიკითხავს დარგის შესაბამისად ერთ საგანს.  
 

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). დისერტაცია სრულდება მკაცრი აკადემიური სტანდარტების დაცვით და 
გამოქვეყნებისთვის საჭირო ფორმატით, რომელიც განისაზღვრება “თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლის და სადისერტაციო საბჭოს  დებულებით”, დანართი N2.     

 
სასწავლო  კომპონენტი  მოიცავს : 
        სავალდებულო:              
                     აკადემიური წერა (სადისერტაციო ნაშრომისთვის)                                      -  5 ECTS 
                     კვლევის მომზადება                                                                                          -  4 ECTS   
                     სადოქტორო   სემინარი                                                                                     - 15 ECTS 
                     დარგის შესაბამისად ერთი საგნის  წაკითხვა                                               - 10 ECTS 
        არჩევითი:                                                                                                                           
                     თვისობრივი კვლევის მეთოდები                                                                   -  6 ECTS 
                     რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები                                                              -  6 ECTS                                                           
                     საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები                                                            -  5 ECTS 
                     სწავლების თანამედროვე მეთოდები                                                             -  5 ECTS 
კვლევითი  კომპონენტი  მოიცავს :  
                     სადისერტაციო ნაშრომის შესრულება და დაცვა                                          - 110 ECTS 
                     სამეცნიერო/სასწავლო ნაშრომის/სტატიის 
                     გამოქვეყნება                                                                                                         -   25 ECTS 
                     
 
თითოეული დოქტორანტი თავის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან და სადოქტორო სკოლის 
ადმინისტრაციასთან ერთად შეიმუშავებს ინდივიდუალურ კურიკულუმს და სემესტრულ გეგმას 
ზოგადი კურიკულუმის საფუძველზე, ისე რომ იყოს გათვალისწინებული მის მიერ არჩეული 
კვლევის საგანი და კარიერული მიზნები. ინდივიდუალურ გეგმას განიხილავს და 
დასამტკიცებლად წარუდგენს სადისერტაციო საბჭოს. 
 
კურიკულუმის  კომპონენტების  აღწერა  
 
DR705100 აკადემიური  წერა  
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 ტექნიკები. 
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DR704101 კვლევის  მომზადება  
ეს საგანი ამზადებს დოქტორანტს კვლევის ჩასატარებლად. მასში განიხილება კვლევის 
პრინციპები, კვლევის ალტერნატიული ფილოსოფიები და დისციპლინირებული პროცედურული 
მიდგომა კვლევის ჩატარებისადმი. ეს საგანი დაეხმარება დოქტორანტს თავისი კვლევის 
დაგეგმვაში, ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებაში და მოსამზადებელი სამუშაოს ჩატარებაში. საგნის 
დასრულებისას დოქტორანტს ექნება დაწერილი დისერტაციის სამუშაო მონახაზი, რომლის 
მიხედვით შეიძლება დაწერილი იყოს დისერტაცია.  
 
DR706200 რაოდენობრივი  კვლევის  მეთოდები  
ეს საგანი ემსახურება იმ კვლევის მეთოდების შესწავლას და დაუფლებას, რომლებიც გამოიყენება 
მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში. აქ შეისწავლება ისეთი საკითხები როგორიცაა მონაცემთა 
წყაროების იდენტიფიცირება და განმარტება, მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის ტექნიკები, 
ექსპერიმეტის დიზაინი, მეცნიერული აზროვნება, კვლევის წყაროების დიზაინი, მონაცემთა 
შეგროვება, სტატისტიკური ანალიზი და  კვლევის ეთიკა.  შეისწავლება რაოდენობრივი ანალიზის 
შედეგების გრაფიკული და ვიზუალური წარმოდგენა. 
 
DR706201 თვისობრივი  კვლევის  მეთოდები  
ეს საგანი ემსახურება იმ კვლევის მეთოდების შესწავლას და დაუფლებას, რომლებიც გამოიყენება 
მეცნიერებეის სხვადასხვა სფეროში. აქ შეისწავლება თვისობრივი კვლევის მეთოდები, 
მეთოდოლოგია და გამოყენება. შეისწავლება ისეთი მეთოდები, როგორიცაა კვლევაში 
მონაწილეებზე დაკვირვევა და ინტერვიუირება. საგანში ყურადღება მიექცევა თვისობრივი 
კვლევის მეთოთების ფილოსოფიური საძირკველის გაგებას  და პრაქტიკაში გამოყენებას.   
 
DR710920 საგნის  სწავლება   
სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმის სასწავლო კომპონენტით გათვალისწინებულია 
დოქტორანტის მიერ ერთი საგნის  სწავლება.  სწავლება  აძლევს საშუალებას დოქტორანტს 
განავითაროს თავის თავში მთელი რიგი ტრასნფერული უნარებისა, რომელიც მას სჭირდება 
როგორც მეცნიერს. გარდა ამისა, დოქტორანტი სურვილის შემთხვევაში, მომავალი პედაგოგიური 
კარიერისთვის იძენს მნიშვნელოვან სამუშაო გამოცდილებას. როგორც ვიცით, “ადამიანი სწავლობს 
100% იმისა რასაც ასწავლის”.  სწავლება ასევე ეხმარება დოქტორანტს ისწავლოს და ივარჯიშოს 
იმაში, თუ როგორ გადასცეს საკუთარი კვლევის შედეგები ეფექტურად სხვადასხვა დონის 
მომზადების აუდიტორიას.  
 
 
DR705120 სწავლების  თანამედროვე  მეთოდები  
სწავლების თანამედროვე მეთოდების საშუალებით ისწავლება თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ 
სტუდენტებს, რა მეთოდები გამოვიყენოთ, რომ მათ ეფექტურად შეძლონ სწავლის შედეგების 
მიღება. სწავლება ორმხრივი  და რთული პროცესია, რომელშიც ჩართულია სტუდენტი და 
ლექტორი. ამ კურსით დოქტორანტები გაიგებენ თუ რა არის სწავლება, რას ნიშნავს შედეგზე 
ორიენტირებული სწავლება, რა სახის შეფასებები არსებობს და როგორ შეიძლება მათი გამოყენება 
 
DR706930-970 სადოქტორო    სემინარები  
ამ სემინარების დროს დოქტორანტმა უნდა ღრმად  შეისწავლოს მის მიერ არჩეული კვლევის 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  სადოქტორო სკოლა 
	  

სფეროში არსებული კონცეფციები, პრობლემები, ფაქტორები, ეფექტები და შედეგები. 
დოქტორანტი მიმოიხილავს არსებულ ლიტერატურას და პერიოდულ დარგობრივ ჟურნალებს 
არჩეულ სფეროში, და, კერძოდ, კვლევის საგნის შესახებ. დაწერს დაწვრილებით ანგარიშს ამ 
თემაზე. ამ ფორმატში გათვალისწინებულია ცნობილი უცხოელი პროფესორების მოკლე, 
ინტენსიური სადოქტორო სემინარები. 
 
DR712900 დისერტაცია  
სადოქტორო დისერტაციაში მოითხოვება ორიგინალური კვლევის ჩატარება, რომელიც ქმნის 
არჩეულ შესწავლის 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.   
 
DR725910 სამეცნიერო /სასწავლო  ნაშრომის /სტატიის  გამოქვეყნება  
დოქტორანტის ავტორობით ან თანაავტორობით (თანაავტორობის შემთხვევაში მას უნდა ჰქონდეს 
პირველ ავტორის თანაბარი უფლებები)  დისერტაციის წარდგენამდე გამოქვეყნებული უნდა იქნეს 
მის საკვლევ თემასთან დაკავშირებული არანაკლებ ერთი სამეცნიერო სტატიისა. ჟურნალი უნდა 
იყოს აკადემიური გამოცემა და სადისერტაციო საბჭოს მიერ რეკომენდირებული. სტატიის 
ნაცვლად, გამონაკლისის სახით, შეიძლება იყოს წარმოდგენილი მონოგრაფია, რომელსაც ჰყავს 
შესაბამისი დარგის რედაქტორი და რეცენზენტი. რედაქტორ-რეცენზენტთა კომპეტენტურობას 
წყვეტს სადისერტაციო საბჭო. სტატიის ნაცვლად ასევე შეიძლება იყოს წარმოდგენილი 
კონკრეტული პრაქტიკული ხასიათის მიღწევა/გამოგონება, რომელმაც შეიძლება მიიღოს 
სამეცნიერო კვლევის სახე, რომელსაც თან ერთვის დამასტურებელი დოკუმენტი მისი დანერგვის 
შესახებ 
 
	  


