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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ბიზნესის ადმინისტრირების   სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 

Doctoral Educational Programme in Business Administration 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

დოქტორანტურა 

საგანმანათლებლო პროგრამის  ტიპი 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა 

მიმართულება 

ბიზნესის ადმინისტრირება  

სწავლის ხანგრძლივობა 

სწავლების სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 სემესტრი (3 სასწავლო წელი) 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

ბიზნესის ადმინისტრირების  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის 

საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, 

რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

ბიზნესის ადმინისტრირების  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს,  

 

1 კრედიტი უდრის 25 ასტრონომიულ საათს. 1 ასტრონომიული საათი უდრის 60 (50+10) წუთს.  ამრიგად, 

სადოქტორო პროგრამის 180 კრედიტი უდრის 4 500 საათს, წლიური 60 კრედიტი 1500 საათს, ხოლო 

სემესტრული 30 კრედიტი - 750 საათს.  

 

სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა 

შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა. 

 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით ან დოქტორანტურის 

დებულებით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებითა და უნივერსიტეტის 

შინაგანაწესით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

სასწავლო წელი  აგებულია სემესტრული პრინციპით.  თითოეული სემესტრის ხანგრძლივობა მოიცავს 19 

კალენდარულ კვირას, შესაბამისად სასწავლო წელი დაგეგმილია 38 კვირაზე. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

Doctor of Business Administration. 

სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება მიმდინარეობს  ქართულ ენაზე 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

თეა კასრაძე,   ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ფაკულტეტის   პროფესორი. 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა 

და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება სტუდენტის მიერ სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს  

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც აკმაყოფილებს 

დოქტორანტურის დებულებით დადგენილ მოთხოვნებს. 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით 

ჩარიცხვა შესაძლებელია   წელიწადში ორჯერ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი წესების დაცვით. 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის 

წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე. 

პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება გასაუბრების შედეგების საფუძველზე. გასაუბრების დროს 

კონკურსანტს მოეთხოვება: 

ზოგადი წარმოდგენა ჰქონდეს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს  თანამედროვე, აქტუალურ 

საკითხებზე;  

მიმღებ კომისიას წარუდგინოს სამოტივაციო წერილი საკვლევ თემასთან დაკავშირებით; 

წარმოადგინოს საკვლევი თემის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მისი კვლევის ინტერესს 

(კონკურსანტის პროგრამაზე ჩარიცხვის შემდგომ შესაძლებელია წარმოდგენილი პროექტის თემატიკის 

სრულად ან ნაწილობრივ ცვლილება, დოქტორანტის ინტერესებიდან გამომდინარე); 

წარმოადგინოს ორი სარეკომენდაციო წერილი, შესაბამისი დარგის აკადემიური წრეებიდან 

(კონკურსანტის, პროგრამის პროფილით სამუშაო გამოცდილების არსებობის შემთხვევაში, ერთი 

სარეკომენდაციო წერილი, შესაბამისი დარგის აკადემიური წრეებიდან,  მეორე - დამსაქმებელი 

კომპანიიდან ან ორგანიზაციიდან).  

გასაუბრების საკითხები და კონკურსანტთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები განთავსდება 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოცდის ჩატარებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე (www.ciu.edu.ge). 

 თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატს, რომელსაც აქვს სამაგისტრო განათლება 

ბიზნესის ადმინისტრირების  მიმართულებით. ასევე, თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება იმ 

კანდიდატსაც, რომელსაც არა აქვს შესაბამისი სამაგისტრო განათლება ბიზნესის ადმინისტრირებაში, 

მაგრამ აქვს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება ან/და შრომები  ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებასა თუ  მასში შემავალ ცალკეულ დარგებში. 

ბიზნესის ადმინისტრირების  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის კანდიდატს 

მოეთხოვება ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ამასთან, 

ინგლისური ენის B2 (ALTE) დონეზე ცოდნის სერთიფიკატის წარდგენისაგან თავისუფლდება პირი, 

რომელსაც საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამა გავლილი და დასრულებული აქვს ინგლისურ 

ენაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირი ვალდებულია ტესტირება გაიაროს უნივერსიტეტის ენების 

http://www.ciu.edu.ge/
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ცენტრში. 

B2 დონის შესაბამისი სერთიფიკატების და ქულების ნუსხა: 

ტოიფელი (TOEFL PBT)ქულათა ოდენობა:არანაკლებ 513 ქულა; 

ტოიფელი (TOEFL IBT)ქულათა ოდენობა: არანაკლებ 65 ქულა; 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS) ქულათა 

ოდენობა: არანაკლებ 5,5 ქულა; 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები  

(Cambridge Exam) ცოდნის დონე: არანაკლებ FCE  

პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც აბიტურიენტებისთვის, ასევე 

სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, გამჭვირვალე, საჯარო და ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდის მეშვეობით. http://www.ciu.edu.ge. 

უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის განმარტება „ევროპაში ენობრივი კომპეტენციის შემფასებელთა 

ასოციაციის“, ALTE–ს (Association of Language Testers in Europe) მიხედვით (www.alte.org) 

http://www.alte.org/
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პროგრამის მიზანი 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია: 

 მაღალკვალიფიციური მეცნიერ-მკვლევარის ჩამოყალიბება, რომელსაც უნარი შესწევს  

ჩაატაროს ბიზნესის ადმინისტრირების ცალკეულ დარგში მიმდინარე  პროცესების მაღალი 

ხარისხის კვლევა და ანალიზი, გამოავლინოს ტენდენციები, მოახდინოს ახალი, ინოვაციური 

იდეების გენერირება-რეალიზება, კრიტიკულად გაანალიზოს დაგროვილი ცოდნა და 

გამოცდილება; 

 მოახდინოს დარგის აქტუალური საკითხების  კვლევისა და მეცნიერული ანალიზის შედეგად  

დაგროვილი ახალი ინოვაციური ცოდნისა და ინფორმაციის სამეცნიერო და სხვა 

აუდიტორიისთვის გადაცემა და გაზიარება, გააკეთოს პრაქტიკული ღირებულების მქონე 

ორიგინალური დასკვნები და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს მათ ტრანსფორმაციასა და 

გავრცელებას; 

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით დოქტორის მომზადება, რომელსაც უნარი 

შესწევს აქტიურად ჩაერთოს სწავლა-სწავლების პროცესში და სწავლების თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენებით ახალი ცოდნა  გადასცეს როგორც საუნივერსიტეტო აუდიტორიას, 

ისე სხვა დაინტერესებულ პირებს.  

 

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები 

ცოდნა და გაცნობიერება 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს: 

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების უახლესი მიღწევების თეორიული  და  

კვლევაზე დაფუძნებული ფუნდამენტური ცოდნა, რაც არსებულის გაფართოებისა და 

ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა; 

 დარგის სამეცნიერო კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა;  

 სამეცნიერო საქმიანობის მართვის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. 

 

კურსდამთავრებული აცნობიერებს: 

 კვლევის და  მეცნიერული შეხედულებების  კრიტიკული  ანალიზის როლს და  

მნიშვნელობას ბიზნესის ადმინისტრირების თანამედროვე პრინციპებისა  და  ფუნქციური  

მოდელების დახვეწის საქმეში. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, 

რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო და 

ადგილობრივ რეფერირებად პუბლიკაციებში;  

 ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

ბიზნესის  ადმინისტრირების სფეროში მიღწევების გაანალიზება  და    კომპანიაში  

ანალიზის   შედეგების  დანერგვის    შესახებ    პრაქტიკული    ღონისძიებების  შემუშავება,  

ახალი  ეფექტიანი  წინადადებების  შეთავაზება და  განხორციელება; 

 დარგის  ფარგლებში  მიმდინარე სამეცნიერო  დისკუსიებში  ჩართვა  და თეორიულ-

გამოყენებითი  ხასიათის  კვლევების განხორციელება;   

 ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში სასწავლო კურსების მომზადება და სწავლება. 

  

დასკვნის უნარი 
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 საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 დოქტორანტის მიერ განხორციელებული კვლევის შესაბამისად, კონკრეტულ დარგში 

მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების განვითარებაზე  მოქმედი  ფაქტორების  შესწავლა, 

კრიტიკული ანალიზი, შეფასება და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება. 

კომუნიკაციის უნარი 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ახალი ცოდნისა და კვლევის შედეგების დასაბუთებულად და გასაგები ფორმით  

საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო და სხვა დაინტერესებული საზოგადოების 

წინაშე წარმოჩენა;  

 თანამშრომლობა  სხვა  დარგების წარმომადგენლებთან ინტერდისციპლინური კვლევის 

დროს.   

 

სწავლის უნარი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს: 

 სამეცნიერო ლიტერატურასა და სხვადასხვა  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ელექტრონულ 

ბაზებთან წვდომის გზით დამოუკიდებლად სწავლის, ცოდნის განახლების, გაღრმავების და 

გაუმჯობესების უნარი.  

ღირებულებები 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 მიღებული  თეორიული  ცოდნის შემოქმედებითად  განვითარებით  და  პრაქტიკული  

გამოცდილების  კრიტიკული ანალიზით  შექმნას  ახლებური  მიდგომები  ბიზნესის  

მართვის პროცესში, ორგანიზაციული კულტურის, მმართველობითი  ურთიერთობის  

ეთიკისა  და მართვის ხელოვნების სფეროში; 

 პატივი სცეს და დაიცვას აკადემიური კეთილსინდისიერება და სამეცნიერო ეთიკის ნორმები. 
 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სასწავლო კონპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას 

ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.  

სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით 

ითვალისწინებს: 

 მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას; 

 შუა სემესტრულ შეფასებას; 

 დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

პროგრამის განხორციელებისა და სასწავლო დისციპლინების სწავლებისას, თითოეულ დისციპლინაში 

სტუდენტის მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) 

დასაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3ბრძანებით 

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის“ 

შესაბამისი შეფასების სისტემით. 
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ცოდნის შეფასება პროგრამის სასწავლო კომპონენტების მიხედვით: 

  სასწავლო კომპონენტის შესწავლისას, სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს საერთო შეფასება 

ითვალისწინებს შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. თითოეულ ელემენტს  

თავისი პროცენტული წილი აქვს შეფასების საერთო სისტემაში. 

შუალედური შეფასება იყოფა კომპონენტებად (მუშაობა ლექციებზე და სამუშაო ჯგუფებში, 

შუალედური გამოცდები, წინასწარ შერჩეული თემის მომზადება და მისი პრეზენტაცია 

ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად, რეფერატის მომზადება და დაცვა,  პრაქტიკული სამუშაო  და ა.შ.), 

რომელთაც  თავისი პროცენტული წილი აქვთ  შუალედური შეფასების ფარგლებში.  

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა.  

სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო შეფასება ითვალისწინებს შუალედური 

შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებებს. შუალედური შეფასება შეიძლება მოიცავდეს 

ყოველკვირეულ მიმდინარე შეფასებებს და შუალედური გამოცდის შეფასებას, ან მხოლოდ 

შუალედური გამოცდის შეფასებას. თითოეულ ელემენტს  თავისი პროცენტული წილი აქვს შეფასების 

საერთო სისტემაში. 

ყოველკვირეული მიმდინარე შეფასების მიღება სტუდენტს შეუძლია ლექციებსა და სამუშაო ჯგუფში 

აქტიურობით, საშინაო დავალებების შესრულებით, კონკრეტული სიტუაციური ამოცანის ამოხსნაში 

მონაწილეობით, წერითი ქვიზების შესრულებით, რეფერატების მომზადებითა და პრეზენტაციებით, 

ინდივიდუალური თუ ჯგუფური პროექტების მომზადებითა და პრეზენტაციით და ა.შ. 

ყოველკვირეულ მიმდინარე შეფასებებში სტუდენტს შეუძლია 40 ქულის დაგროვება;  

 თითოეულ სასწავლო კომპონენტში შუალედური გამოცდა სემესტრში შესაძლებელია 

ჩატარდეს რამოდენიმეჯერ (სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე) და თითოეული ფასდება 

20 / 30 ქულით; 

 კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური 

შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით 

წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის წამყვანი ლექტორი; 

 შუალედურ შეფასებებში სტუდენტმა სულ შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 60 ქულა; 

 შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 25 ქულის ტოლია; 

 დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა, შეფასების სისტემაში მისი ხვედრითი წილი მაქსიმუმ 40 

ქულაა.  

 დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 16 ქულის ტოლია; 

 დასკვნითი გამოცდა  ჩაბარებულად ეთვლება სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 

შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულების ჯამით უგროვდება მინიმუმ 51 ქულა;  

შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახულია ყოველი სასწავლო კომპონენტის 

სილაბუსში. ინფორმაცია შეფასების სისტემისა და კომპონენტების შესახებ ხელმისაწვდომია 

სტუდენტებისათვის. 

მაქსიმალური დადებითი შეფასებაა - 100 ქულა, მინიმალური დადებითი შეფასება - 51 ქულა; 

თითოეულ დისციპლინაში მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის 

(ECTS) და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით 

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის“ 

შესაბამისი შეფასების შემდეგი სისტემით: 
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შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით და ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

ქულა   შეფასება 

91-100 ქულა A ფრიადი 

81-90 ქულა B ძალიან კარგი 

71-80 ქულა C კარგი 

61-70 ქულა D დამაკმაყოფილებელი 

51-60 ქულა E საკმარისი 

41-50 ქულა Fx 

ვერ ჩააბარა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ 

გასვლის უფლება). 

0-40 ქულა F 
ჩაიჭრა (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და 

მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი). 

 დასკვნით გამოცდაზე ჩაჭრილ სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე 

სემესტრში, დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

რაც შეეხება კვლევითი კომპონენტის შეფასებას,  კვლევითი კომპონენტის არცერთი სავალდებულო 

ელემენტი არ ფასდება ქულებით  და დოქტორანტს, შესაბამისად, მათი შესრულების შემდეგ, კრედიტი 

არ მიენიჭება.  ფასდება მხოლოდ დოქტორანტის დისერტაცია   ერთჯერადად, მხოლოდ  დასკვნითი 

შეფასებით. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 5 იანვრის #3 ბრძანების თანახმად, 51-დან 100 

ქულის ჩათვლით ნებისმიერი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტის მიერ 

შესრულებული და იმავე ან მომდევნო სემესტრში  დაცული  დისერტაცია ჩაითვლება 

დასრულებულად, მას ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით მიენიჭება კვლევითი კომპონენტისთვის 

განკუთვნილი 120 კრედიტი და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

პროგრამის სტრუქტურა 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის ელემენტები (180 ECTS) 

სასწავლო კომპონენტი-  60 ECTS; 

კვლევითი კომპონენტი-  120 ECTS. 

სასწავლო კომპონენტი (60 ECTS) 

სასწავლო კომპონენტი შედგება სავალდებულო (55 ECTS) და არჩევითი  (5 ECTS) ელემენტებისგან. 

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები (55 ECTS) 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მიზნად ისახავს დოქტორანტის 
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მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას, ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებაში 

და ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის.  

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები:  

 აკადემიური წერა დოქტორანტებისათვის (5 ECTS); 

 კვლევის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდები ბიზნესში (10 ECTS); 

 სწავლების  თანამედროვე მეთოდები (5 ECTS); 

 პროფესორის ასისტენტობა (15 ECTS); 

 თემატური სემინარი (15 ECTS); 

 მეცნიერების  მენეჯმენტი (5 ECTS); 

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები (10 ECTS) 

 ფინანსური სექტორის გამოწვევები - კვლევა და ანალიზი (5 ECTS); 

 მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები, კვლევა და ანალიზი (5 ECTS); 

 სტრატეგიული მარკეტინგის კვლევითი და ანალიტიკური ასპექტები  (5 ECTS);  

 ბუღალტრული აღრიცხვის აქტუალური საკითხები -კვლევა და  ანალიზი (5 ECTS).  

პროფესორის ასისტენტობის მიზანია ხელი შეუწყოს დოქტორანტს პედაგოგად ჩამოყალიბებაში და 

შესაბამისი უნარების განვითარებაში. 

პროფესორის ასისტენტობა გულისხმობს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, სამეცნიერო ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობით, 

მეცადინეობების  - ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას, შუალედური 

და დასკვნითი გამოცდის საკითხების, ტესტების მომზადებას, სტუდენტთა ქვიზების საგამოცდო 

ნაშრომების გასწორებას, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზირება. 

დოქტორანტისთვის, რომელიც ამავდროულად არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ან  

საქართველოს სხვა აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი, 

ასისტენტი ან მოწვეული სპეციალისტი და უძღვება სასწავლო კურსს, პროფესორის ასისტენტობა 

გამოიხატება სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის მარტივი სახელმძღვანელოს, ან დამხმარე 

ლიტერატურის და სხვ. მომზადებაში ან სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით ელექტრონული 

სასწავლო კურსის მომზადებაში (ე. წ. LMS – Learning Management System – Moodle). 

პროფესორის ასისტენტობის შეფასების წესი და კრიტერიუმები განსაზღვრულია შესაბამისი 

სილაბუსით. 

თემატური სემინარი (15 ECTS) 

დოქტორანტი, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრულ სემესტრებში, ამზადებს  

თემატურ სემინარს და განხორციელებული სასემინარო კვლევის შედეგების პრეზენტაციას 

აუდიტორიის წინაშე ახდენს  სადოქტორო სემინარზე. 

სასემინარო ნაშრომის თემა უნდა ეძღვნებოდეს დარგის/ქვედარგის აქტუალურ საკითხს და იგი არ 

შეიძლება იყოს სადისერტაციო თემის ნაწილი. 

თემატური სემინარის  შეფასების წესი და კრიტერიუმები განსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსით. 
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კვლევითი კომპონენტი  (120 ECTS) 

კვლევითი კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია: 

 კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვა და დიზაინი;   

 კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი-1; 

 კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი-2; 

 კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი-3; 

 სადისერტაციო ნაშრომის  დასრულება  და დაცვა (120 ECTS). 

 

უნივერსიტეტი იღებს ვალდებულებას, თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დოქტორანტის 

არგუმენტირებული მოთხოვნის შემთხვევაში, ხელმძღვანელად მოიწვიოს სხვა უნიევრსიტეტის 

პროფესორი. 

 უნივერსიტეტი იღებს ვალდებულებას, თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დოქტორანტის 

ხელმძღვანელის არგუმენტირებული დასაბუთების არსებობის შემთხვევაში, თანახელმძღვანელად 

მოიწვიოს უცხოელი პროფესორი  და პირიქით, პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ 

პერსონალს აქვს კომპეტენცია კვლევითი კომპონენტის ნებისმიერი ელემენტის შესრულებისას 

უხელმძღვანელოს უცხოელ დოქტორანტს, რომელსაც სურვილი ექნება კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტში განახორციელოს სადოქტორო დისერტაციის კვლევის ნაწილი, ან კვლევა, სრულად. 

კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვა და დიზაინი 

კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვა და დიზაინი წარმოადგენს მიმოხილვითი კვლევის და ანალიზის 

შედეგს, სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარ მონახაზს, რომელიც დოქტორანტმა უნდა დაასრულოს 

სწავლის დაწყებიდან ერთი სემესტრის განმავლობაში. მისი მიზანია კვლევის ადრეულ ეტაპზე 

დაეხმაროს დოქტორანტს კვლევის წარმართვაში, პირველადი და/ან მეორადი წყაროების ანალიზში, 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში, სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსის 

დაზუსტებაში (თემის უფრო მეტად დაკონკრეტება ან გაფართოება), კვლევების დაგეგმვაში და/ან 

მიღწეული შედეგების მიხედვით სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაში. 

კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვა და დიზაინი მოიცავს სადისერტაციო ნაშრომის შესავალში მოცემული 

წინასწარი შეფასებების (აქტუალობა, მიზნები, წინასწარი თეზისი და კვლევის მეთოდები) მომზადებას 

და საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას.  

კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვა და დიზაინის შეფასების წესი და კრიტერიუმები განსაზღვრულია  

შესაბამისი სილაბუსით. 

კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი  

კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმის ფარგლებში დოქტორანტს ევალება სამი კოლოქვიუმის 

მომზადება.  

კოლოქვიუმი ითვალისწინებს სადისერტაციო თემის/მისი ცალკეული ნაწილის გარშემო 

დოქტორანტის მიერ სათანადო მასალის წარმოდგენას და პრეზენტაციას. კოლოქვიუმის ძირითადი 

მიზანია დოქტორანტის ცოდნის სისტემატიზაცია, გაწეული მუშაობის წარმოდგენა/პრეზენტაცია, 

დოქტორანტისათვის კრეატიული აზროვნების, სამეცნიერო საზოგადოებასთან კომუნიკაციისათვის 

აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

კოლოქვიუმი უნდა ასახავდეს თეორიული/ემპირიული კვლევის დასაბუთებულ შედეგებს. 

კოლოქვიუმზე დოქტორანტმა უნდა წარმოაჩინოს, რა მოცულობითა და სიღრმითაა გამოკვლეული 
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კონკრეტული საკითხი, წარმოაჩინოს მიღებული და მოსალოდნელი შედეგები, გააკეთოს 

მომზადებული ან რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ანალიზი 

(რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალების ნუსხა დადგენილია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

მიერ).  

სამივე კოლოქვიუმი არის დისერტაციის ნაწილი. 

კოლოქვიუმების შეფასების წესი და კრიტერიუმებიგანსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსით. 

სადისერტაციო ნაშრომის დასრულება  და დაცვა (120 ECTS) 

სადისერტაციო ნაშრომი კვლევითი კომპონენტის ძირითადი ნაწილია. დასრულებული სადისერტაციო 

ნაშრომი უნდა წარმოადგენდეს დოქტორანტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 

შედეგს. სადისერტაციო ნაშრომი უნდა ასახავდეს თეორიული/ემპირიული კვლევის მეცნიერულად 

დასაბუთებულ ახალ შედეგებს და/ან წყვეტდეს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემას, შეიცავდეს 

მეცნიერულ სიახლეს და წვლილი შეჰქონდეს დარგის განვითარებაში. 

დასრულებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის, მისი წინასწარი შეფასების, საჯარო დაცვისა და 

საბოლოო  შეფასების  პროცედურები დადგენილია  „სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის 

შესახებ“ უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 3 ნოემბრის  სხდომის #32  ოქმით 

დამტკიცებული      დებულებით (იხ.www. ciu.edu.ge). 

 

სადისერტაციო ნაშრომის არქიტექტონიკა (სადისერტაციო ნაშრომის გაფორმების  წესი), ასევე 

დასრულებული სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების  კრიტერიუმები განსაზღვრულია  შესაბამისი 

სილაბუსით. 

კვლევითი კომპონენტის არცერთი სავალდებულო ელემენტი არ ფასდება ქულებით  და დოქტორანტს, 

შესაბამისად, მათი შესრულების შემდეგ, კრედიტი არ მიენიჭება.  ფასდება მხოლოდ დოქტორანტის 

დისერტაცია   ერთჯერადად, მხოლოდ  დასკვნითი შეფასებით. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 5 იანვრის #3 ბრძანების თანახმად, 51-დან 100 

ქულის ჩათვლით ნებისმიერი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტის მიერ 

შესრულებული და იმავე ან მომდევნო სემესტრში  დაცული  დისერტაცია ჩაითვლება 

დასრულებულად, მას ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით მიენიჭება კვლევითი კომპონენტისთვის 

განკუთვნილი 120 კრედიტი და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული  სხვა მოთხოვნები 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე დაშვების წინაპირობაა საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის (60 კრედიტის) შესრულება. 

 

გარდა ამისა: 

 არანაკლებ სამი სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

რეკომენდებულ და უნივერსიტეტის მიერ ამ მიზნით აღიარებულ უცხოურ და ადგილობრივ 

რეფერირებად გამოცემებში, რომელშიც ასახული უნდა იყოს სადისერტაციო თემაზე 

შესრულებული სამეცნიერო კვლევის  ძირითადი შედეგები;  

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (პირადად მოხსენების გაკეთება). 

(დოქტორანტი ვალდებულია მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული ერთ საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციაში მაინც. მისი მონაწილეობა უნდა დასტურდებოდეს 

სერტიფიკატითა და გამოქვეყნებული მასალებით).  
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დანართი 1 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  სტრუქტურა  

 

№ 

 

 

 

საგნის  

კოდი 

 

 

 

დაშვების  

წინაპირობა 

 საგანი 

 

 

ECTS კრედიტი 

I  

წელი 

II  

წელი 

III 

წელი 

სემესტრი 

 

I II III IV V VI 

   სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები 30 30     

1.  DBUS001 არ გააჩნია აკადემიური წერა დოქტორანტებისთვის 5      

2.  
DBUS014 არ გააჩნია კვლევის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდები 

ბიზნესში 
10 

 
    

3.  DBUS002 არ გააჩნია სწავლების თანამედროვე მეთოდები 5      

4.  DBUS015 არ გააჩნია მეცნიერების მენეჯმენტი 5      

5.  DBUS003 DBUS002 პროფესორის ასისტენტობა  15     

6.  
DBUS015 DBUS001 

DBUS014 

თემატური სემინარი  
 

15 

    

   სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები 5      

7.  DBUS016 არ გააჩნია ფინანსური სექტორის გამოწვევები - კვლევა და ანალიზი  5      

8.  DBUS017 
არ გააჩნია მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები, კვლევა და 

ანალიზი  
5 

 
    

9.  DBUS018 
არ გააჩნია სტრატეგიული მარკეტინგის კვლევითი და ანალიტიკური 

ასპექტები    
5 

 
    

10.  DBUS019 
არ გააჩნია ბუღალტრული აღრიცხვის აქტუალური საკითხები -

კვლევა და  ანალიზი 
5 
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1.    კვლევითი კომპონენტი      120 

1. DBUS020 
DBUS001 

DBUS014 

კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვა და დიზაინი   
 

! 

    

3. DBUS010 DBUS020 კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი-1   !    

4. DBUS011 DBUS010 კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი-2    !   

5. DBUS012 DBUS011 კვლევითი ნაშრომის კოლოქვიუმი-3     !  

6. DBUS013 DBUS012 დისერტაციის დასრულება  და დაცვა      ! 

სემესტრში 30 30      120 

წელიწადში 60   120 

სულ 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


