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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

პოლიტიკის მეცნიერების  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა          

 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

დოქტორანტურა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის  ტიპი 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

მიმართულება 

სოციალური მეცნიერებები 

სპეციალობა 

პოლიტიკის მეცნიერება 

 

სწავლის ხანგრძლივობა 

სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 სემესტრი (3 სასწავლო წელი) 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 პოლიტიკის მეცნიერების  დოქტორი  
 Doctor of Political Science 

 

სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება მიმდინარეობს  ქართულ ენაზე 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

თამარ კიკნაძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.  
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

პოლიტიკის მეცნიერების  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს  მაგისტრს 
ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც აკმაყოფილებს დოქტორანტურის 
დებულებით დადგენილ მოთხოვნებს. 
 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ  პირი ვალდებულია 
უნივერსიტეტს წარუდგინოს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული დოკუმენტები. 
 
პოლიტიკის მეცნიერების 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. 
 
პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით 
ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 
პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება გასაუბრების შედეგების საფუძველზე. გასაუბრების დროს კონკურსანტს 
მოეთხოვება ზოგადი წარმოდგენა ჰქონდეს თანამედროვე პოლიტიკურ პროცესებსა და ქვეყნის რეალობაში 
არსებულ პოლიტიკურ პრობლემებზე. თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატს, 
რომელსაც აქვს სამაგისტრო განათლება სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით,  პოლიტიკის 
მეცნიერების ან საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით. თანაბარ პირობებში უპირატესობა 
მიენიჭება იმ კანდიდატსაც, რომელსაც არა აქვს შესაბამისი სამაგისტრო განათლება, მაგრამ აქვს 
პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება ან შრომები  ზემოჩამოთვლილ მიმართულებასა თუ 
სპეციალობებში. 
პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის კანდიდატს მოეთხოვება  
ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.   სერტიფიკატის წარდგენისგან 
თავისუფლდება პირი, რომელსაც საბაკალავრო ან  სამაგისტრო პროგრამა გავლილი აქვს ინგლისურ ენაზე. 

 

 პროგრამის მიზანი 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის მიზანია ამ დარგში მოამზადოს მკვლევარები და 
აკადემიური სფეროს სპეციალისტები, რომლებსაც  უნარი შესწევთ კვლევისა და სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების შესწავლის საფუძველზე მოახდინონ ახალი ცოდნისა და  ინფორმაციის აკუმულირება, 
პოლიტიკის და პოლიტიკური სფეროს აქტუალური საკითხების  კვლევა და მეცნიერული ანალიზი. 
წარმოდგენილი პროგრამა მიზნად ისახავს ცოდნის გაღრმავებას პოლიტიკის მეცნიერების დარგში, 
პოლიტიკის საკვანძო საკითხების გამოკვეთას და სპეციალისტების მომზადებას ჩვენი ქვეყნისთვის 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი პრობლემების მეცნიერული კვლევისთვის. 

სადოქტორო პროგრამა მომზადებულია უცხოელ ექსპერტებთან აქტიური კონსულტაციების საფუძველზე. 
პროგრამაში ინტეგრირებული კვლევითი და სასწავლო კომპონენტების ერთობლიობა  უზრუნველყოფს 
პროგრამის მიზნების შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას, რაც, თავის მხრივ, კურსდამთავრებულს 
შესაძლებლობას მისცემს, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და 
ნაწილობრივ გადაფასების გზით გააცნობიეროს ცოდნის განახლებული ფარგლები. პროგრამა  ხელს 
შეუწყობს დოქტორანტებს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში ჩართვაში. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე გამოიყენება სწავლების 
ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
წერითი მუშაობის მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი, დისკუსია/დებატების მეთოდი, შემთხვევის 
ანალიზის (Case study) მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების 
მეთოდი,  ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები, პრაქტიკული მეთოდები  და სხვა.  
დარგთან დაკავშირებული სასწავლო კომპონენტების სწავლებისას დიდი ყურადღება დაეთმობა  
პოლიტიკისა და პოლიტიკის  მეცნიერების კვლევის მეთოდებს.  
სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. პროფესორი 
შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს 
კონკრეტული სასწავლო და/ან კვლევითი ამოცანიდან გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის 
სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის  სილაბუსში.  
 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და 
კვლევითი  კომპონენტების ცალკეული ელემენტების დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა 
აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის  შეფასების პრინციპს ეფუძნება.  

 
სემესტრის განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის შეფასება გარკვეული 
შეფარდებით ითვალისწინებს: 

 
• შუა სემესტრულ შეფასებას; 
• მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას; 
• დასკვნით  შეფასებას. 

 
რაც შეეხება კვლევით კომპონენტს, მისი შეფასება მოხდება ერთჯერადად, მხოლოდ დასკვნითი 
შეფასებით. 
 
სასწავლო კომპონენტების ცალკეული ელემენტების ათვისებისას და კვლევითი კომპონენტის 
შესრულებისას სტუდენტის მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) 
და ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების 
სისტემის შესაბამისად. 
სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების და კვლევითი კომპონენტის 
შესრულება, რაც ითვალისწინებს დისერტაციის დასრულებასა და დაცვას, უნივერსიტეტში ფასდება 100 
ქულიანი სისტემით. კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალური შეფასებაა 51 ქულა. 
სასწავლო კომპონენტის ცალკეული ელემენტების და კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი, ფორმები, 
კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი, მათი  სპეციფიკიდან და სწავლების მიზნებიდან გამომდინარე, 
განსაზღვრულია სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ და ასახულია კონკრეტული სასწავლო 
კურსის სილაბუსში, რომელიც ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. 

შეფასების სისტემა 

ქულათა  რაოდენობა შეფასება (მოკლე აღწერილობა) 

91-100 A (ფრიადი) 

81-90 B (ძალიან კარგი) 

71-80 C (კარგი) 
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61-70 D (დამაკმაყოფილებელი) 

51-60 E (საკმარისი) 

41-50 FX (ვერ ჩააბარა, ეძლევა გამოცდაზე ხელახლა გასვლის უფლება) 

0-40 F (ჩაიჭრა, საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი) 

 

დასაქმების სფერო 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია იმუშაოს 
კვლევით დაწესებულებებში, დასაქმდეს სახელმწიფო, არასამთავრობო და კერძო სტრუქტურებში, გაწიოს 
საექსპერტო საქმიანობა. კურსდამთავრებული უფლებამოსილია აგრეთვე საქართველოს უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  
გარდა ამისა, უნივერსიტეტს სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ ხელშეკრულებები და 
მომარანდუმები აქვს გაფორმებული: 
  „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან“; 
  „საქართველოს სტრატეგიული კვლევების კავკასიურ ცენტრთან“; 
   „საქართველოს მართვის სტრატეგიულ ინსტიტუტთან“; 
   „სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრთან“; 
  საინფორმაციო სააგენტოსთან „შპს ტელეგრაფი“ 
  არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „საქართველოს საზოგადოებრივი დამცველი“ (ორგანიზაცია არის   
  ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წევრი-ორგანიზაცია); 
  „საქართველოს დამოუკიდებელ  ექსპერტთა კლუბთან“. 
 

პროგრამის სტრუქტურა 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო (60 ECTS) და კვლევითი 
კომპონენტებისგან (120 ECTS). 

 

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო     (55 ECTS) 

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები:  
 

• აკადემიური წერა   (5 ECTS); 
• პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის  მეთოდები (10 ECTS); 
• სწავლების  თანამედროვე მეთოდები (5 ECTS); 
• პროფესორის ასისტენტობა (15 ECTS); 
•  თემატური სემინარის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე დაცვა (15 ECTS); 
• თანამედროვე პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, კვლევა და ანალიზი (5 ECTS). 

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები  (5 ECTS) 

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები (მოდულები) სტუდენტს საშუალებას აძლევს  საკუთარი 
სურვილის შესაბამისად ცოდნა შეიძინოს/გაიღრმავოს  პოლიტიკის მეცნიერების  ერთ–ერთ ქვედარგში და 
თავისი ინტერესების გათვალისწინებით, კვლევის სფეროდ აირჩიოს მისთვის სასურველი ქვედარგი. 
არჩევით სასწავლო კურსებად პროგრამა დოქტორანტებს სთავაზობს შემდეგ არჩევით მოდულებს: 

1. „შედარებითი პოლიტიკის თეორიები, კონცეფციები, პრაქტიკა და ანალიზი“, რომლის სწავლების 
მიზანია  სხვადასხვა პოლიტიკური ტრადიციების მქონე სახელმწიფოების პოლიტიკური 
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ინსტიტუტების ფორმირების და სახელმწიფო მოწყობის თავისებურებების კვლევა, ანალიზი და 
პრაქტიკაში განზოგადება; 

2.  „კონფლიქტების ანალიზი, მართვა და რეგულაცია“, რომლის სწავლების მიზანია საერთაშორისო 

კონფლიქტების  სტრუქტურის, შინაარსისა  და დინამიკის ძირითადი კანონზომიერებების 
გაანალიზება და შეასწავლოს სტუდენტებს კონფლიქტების მოგვარების და დარეგულირების 
გზები,  გამოუმუშაოს მათ კონფლიქტების გამომწვევი მიზეზების კვლევის, პროგნოზირებისა 
და ანალიზის უნარ-ჩვევები; 

3. „ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები და ანალიზი“, რომლის სწავლების მიზანია 
დოქტორანტისთვის   საინფორმაციო-ანალიტიკური უნარის გამომუშავება ისეთ   სფეროში, 
როგორიცაა ეროვნული უსაფრთხოება და ამ კუთხით მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების 
შეფასება; 

4. „სახელმწიფო აღმშენებლობის და დემოკრატიზაციის პრობლემების ანალიზი პოსტსაბჭოურ 
სივრცეში“, რომლის სწავლების მიზანია დოქტორანტებში პოსტსაბჭოურ სივრცეში პოლიტიკური 
პროცესების,  სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობისა და დემოკრატიზაციის პრობლემების  კვლევის, 
გაანალიზების, პროგნოზირების და პრობლემების დაძლევის გზების შემუშავების უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება.      

 
სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტების ფარგლებში  უნივერსიტეტი სტუდენტს საშუალებას 
მისცემს საკუთარი სურვილის შესაბამისად, მისთვის საინტერესო ქვედარგში არსებული, უახლეს 
მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა შეიძინოს უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაშიც.  
 
უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსის 
კრედიტების აღიარება ხდება სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის ერთობლივი დასკვნის საფუძველზე.  

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები:  
 

• შედარებითი პოლიტიკის თეორიები, კონცეფციები, პრაქტიკა და ანალიზი– 5 კრედიტი; 
• კონფლიქტების ანალიზი, მართვა და რეგულაცია – 5 კრედიტი; 
• ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები და ანალიზი – 5 კრედიტი; 
• სახელმწიფო აღმშენებლობის და დემოკრატიზაციის პრობლემების ანალიზი პოსტსაბჭოურ 

სივრცეში – 5 კრედიტი; 

სასწავლო კურსების შეფასება 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები მოიცავს ლექციათა ციკლს და 
ათვისებული მასალის წერით გამოკითხვას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ფორმატში. 
სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსები შეიძლება ასევე მოიცავდეს პრაქტიკული 
სამუშაოების, აგრეთვე საშინაო დავალების შესრულებასა და მათ პრეზენტაციას.  
შეფასების ფორმები, კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან და 
სწავლების მიზნებიდან გამომდინარე, განისაზღვრება სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ 
კონკრეტული სასწავლო კურსის სილაბუსით და  ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. 
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის სწავლებისას სტუდენტის 
მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) და ,,უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის 
შესაბამისად. 
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის სილაბუსით 
გათვალისწინებული საკითხების ათვისება უნივერსიტეტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც 
სასწავლო პროცესში ჩართული შეფასების ფორმების წილისგან შედგება.  
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სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსი დოქტორანტს 
ჩაბარებულად ეთვლება, თუ შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შედეგების ჯამით 
დააგროვებს  51 და მეტ ქულას.  
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის დადებით შეფასებად 
ითვლება:  
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91ქულა და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის უარყოფით შეფასებად 
ითვლება:  

• (FX) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 
ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
შენიშვნა: სტუდენტს, რომელმაც ვერ ჩააბარა დასკვნითი გამოცდა და დაიმსახურა FX შეფასება,  
დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში, ძირითადი გამოცდების შედეგების 
გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

პროფესორის ასისტენტობა (15 ECTS) 

პროფესორის ასისტენტობის მიზანია ხელი შეუწყოს დოქტორანტს პედაგოგად ჩამოყალიბებაში და 
შესაბამისი უნარების განვითარებაში. 
 
პროფესორის ასისტენტობა გულისხმობს საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო 
საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, სამეცნიერო ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობით, 
მეცადინეობების  - ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას, შუალედური და 
დასკვნითი გამოცდის საკითხების, ტესტების მომზადებას, სტუდენტთა ნაშრომების გასწორებას. 
 
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, საერთაშორისო ურთიერთობების  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. 
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კვლევითი კომპონენტი  (120 ECTS) 

კვლევითი კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია: 
 

• სადისერტაციო კვლევის პროექტის/პროსპექტუსის მომზადება;  
• ხელმძღვანელობით განხორციელებული კვლევა;  
• 3 თეორიულ-ემპირიული კვლევა/კოლოქვიუმი;  
• სადისერტაციო ნაშრომის  დასრულება  და დაცვა (120 ECTS). 

სადისერტაციო ნაშრომის დასრულება  და დაცვა (120 ECTS) 

კვლევით 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 ბრძანებით განსაზღვრული, 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 პოლიტიკის მეცნიერების   
დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული  სხვა მოთხოვნები 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე დაშვების წინაპირობაა: 
• არანაკლებ სამი სამეცნიერო სტატიის პუბლიკაცია ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

რეკომენდებულ და უნივერსიტეტის მიერ ამ მიზნით აღიარებულ საერთაშორისო 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).  

• ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დოქტორანტი თავისუფლდება სამეც-
ნიერო სტატიების გამოქვეყნების ვალდებულებისაგან, თუ მას სადოქტორო თემასთან დაკავ-
შირებით გამოცემული აქვს შესაბამისი მონოგრაფია. 
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პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  მოსალოდნელი სწავლის 
შედეგები 

 

№ 
საგნის 
კოდი 

საგანი 

კომპეტენციები 

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა 

 
ცო

დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ

იკ
აშ

ი 
გა

მო
ყე

ნე
ბი

ს 
უ

ნა
რ

ი 
დ

ას
კვ

ნი
ს 

 უ
ნა

რ
ი 

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 უ
ნა

რ
ი 

 
სწ

ავ
ლ

ის
 უ

ნა
რ

ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი 

  სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები       
1.      DSOC001 აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის  მეთოდები X X X X X X 
2.  DSOC017 პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის  მეთოდები X X X X X  

3.  
DSOC006 თანამედროვე პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები, 

კვლევა და ანალიზი 
X X X X X X 

4.  DSOC003 პროფესორის ასისტენტობა  X X X X X 
5.  DSOC004 პირველი თემატური სემინარი X X X X  X 
6.  DSOC005 მეორე თემატური სემინარი X X X X  X 

  სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები        

7.  
DSOC007 შედარებითი პოლიტიკის თეორიები, კონცეფციები, 

პრაქტიკა და ანალიზი 
X X X X X X 

8.  DSOC008 კონფლიქტების ანალიზი, მართვა და რეგულაცია X X X X X X 
9.  DSOC009 ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები და ანალიზი X X X X X X 

10.  
DSOC010 სახელმწიფო აღმშენებლობის და დემოკრატიზაციის 

პრობლემების ანალიზი პოსტსაბჭოურ სივრცეში 
X X X X X X 

  კვლევითი კომპონენტი       
11.  DSOC011 სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი  X X X X X 
12.  DSOC012 ხელმძღვანელობით განხორციელებული კვლევა  X X X X  
13.  DSOC013 თეორიული/ემპირიული კვლევა (კოლოქვიუმი -1)   X X X  X 
14.  DSOC014 თეორიული/ემპირიული კვლევა (კოლოქვიუმი -2)  X X X  X 
15.  DSOC015 თეორიული/ემპირიული კვლევა (კოლოქვიუმი -3)  X X X  X 
16.  DSOC016 დისერტაციის დასრულება და დაცვა X X X X  X 
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