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ახლებური მიდგომების საფუძველზე სისტემური ეკონომიკურ-მენეჯერული აზროვნების 

განვითარებას, სტრატეგიული ალტერნატივების შერჩევა-შეფასებისა და 

იმპლემენტაციისთვის აუცილებელი აქტივობების განხორციელების მეთოდების ათვისებას, 

მენეჯმენტის ეფექტიანი სისტემის დასანერგად მულტიფაქტორული ანალიზისა და 

სტრატეგიული ცვლილებების განხორციელებას; მენეჯმენტის თანამედროვე თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საკითხების სიღრმისეულ შესწავლას; ცოდნაზე დაფუძნებულ 

საზოგადოებაში დოქტორანტებისაკადემიურ და პროფესიულ კონტექსტში წინსვლას;მათი 

ორგანიზაციულ-ტექნოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურულ-ეთიკური 

ხასიათის ზოგადი დებულებების შემუშავების პროცესში მონაწილეობის ხელშეწყობას. 

პროგრამის უმთავრესი მიზანია ხელი შეუწყოსაგრობიზნესის სფეროს საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების უნარების მქონე,შრომის 

ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო მოთხოვნების შესატყვისი უმაღლესი 

კვალიფიკაციის სპეციალისტებისა და მკვლევრების მომზადებას.   

  

 

პროგრამის აღწერა 

პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით,  1 კრედიტი უდრის 27 საათს, რომელშიც 

იგულისხმება როგორც საკონსტაქტო, ისე  დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების 

განაწილება წარმოდგენილია  სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 3 წელი (6 სემესტრი) 

და მოიცავს 180 კრედიტს. სასწავლო კომპონენტი - 60 კრედიტი და კვლევითი კომპონენტი 

120 კრედიტი.  

პირველი წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრის 21-21 კვირა) გაწერილია 

შემდეგნაირად: ორი კვირა, ერძოდ VII  და XIV კვირა შუალედური გამოცდები. ესე იგი 

სწავლება და ორი შუალედური შეფასება ხორციელდება 17 კვირის განმავლობაში (I-XVII 

კვირა). XVIII- დან XXI კვირის ჩათვლით ხორციელდება  დასკვნითი და დამატებითი 

გამოცდები, (დამატებითი გამოცდები ტარდება მხოლოს დასკვნითი გამოცდიდან 10 დღის  

შედეგ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოქტორანტმა ვერ მიიღო 51 ქულა, და საგანი არ 

ჩაეთვალა ჩაბარებულად, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია დაგროვილი ჰქონდეს 41 ქულა, 

რათა შეძლოს დამატებით გამოცდაზე გასვლა ).                                                                                                                 

ამავე    წელს დოქტორანტი ამზადებს ორი სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსს  1(10 კრედიტი) და  სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსს 

2 (20 კრედიტი). პროსპექტუსი ფასდება დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ წერილობითი 

გამოცდის სახით  მაქსიმუმ 100 ქულით, ორი შუალედური (30+30) და დასკვნითი (40) 

ქულების ჯამით.     

       მეორე წლის სასწავლო პროცესი   ეთმობა ორი თემატური სემინარის მომზადებას. 

თითოეული თემატიური  სემინარის კრედიტების მოცულობა არის 15. დოქტორანტის 

თითოეული  სასემინარო ნაშრომის საჯარო პრეზენტაცია და დისკუსიაში მონაწილეობა 

ფასდება ორი შუალედური (30+30) და ერთი დასკვნითი (40) ქულების ჯამით.  

   ამავე წელს დოქტორანტი ამზადებს ორ -თეორიულ/ექსპერიმენტულ კვლევას 

კოლოკვიუმი-1 (15 კრედიტი) და  თეორიული/ექსპერიმენტულ კვლევას კოლოკვიუმი -2 (15 

კრედიტი). კვლევის ორი შუალედური შეფასება ხდება დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ  

5 კომპონენტის საფუძველზე, თითოეულის მაქსიმალური შეფასება 30 ქულაა. სულ 60 (30+30) 

ქულა. დასკვნით შეფასებას საჯარო გამოსვლის პრეზენტაციის დროს აკეთებს  ფაკულტეტის 

სადისერტაციო კომისია 5 კრიტერიუმის საფუძველზე მაქსიმუმ 40 ქულით. 



3 

 

   მესამე წლის სასწავლო პროცესი  ეთმობა თეორიული/ექსპერიმენტულ  კვლევას 

კოლოკვიუმი -3 (30 კრედიტი). კვლევის ორი შუალედური შეფასება ხდება დოქტორანტის 

ხელმძღვანელის მიერ 5 კომპონენტის საფუძველზე, მაქსიმალური შეფასება  30 ქულაა, სულ 

60 (30+30) ქულა. დასკვნით შეფასება მაქსიმუმი 40 ქულა.   

  დისერტაციის დასრულება და დაცვა (30კრედიტი) ფასდება მაქსიმალური 100 ქულით. 

სემესტრის განმავლობაში დოქტორანტის შუალედურ შეფასებას ახდენს ხელმძღვანელი  

მაქსიმალური 60 ქულით, ხოლო დისერტაციას და მის საჯარო დაცვას აფასებს 7-9 კაცისაგან 

შემდგარი სადისერტაციო კოლეგია (მაქსიმალური 40 ქულა) შემდეგი კრიტერიუმების 

შესაბამისად: აქტუალობა -10; სიახლე-10; პრობლემის წარმოჩენა-8; შეკითხვებზე პასუხი -6; 

ვიზუალური მასალის წარმოჩენა -2 და დისერტაციის გაფორმება - 4 ქულა.    

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები და მათი შეფასების წესი იხილეთ შემდეგ მისამართზე: 

  http://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php  

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

აპლიკანტს მოეთხოვება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის 

დიპლომი. მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა 

დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.).გასაუბრება 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს ჩაუტარდება გასაუბრება დროებით საფაკულტეტო 

კომისიასთან. აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს უცხოური ენის ცოდნის -  B2 დონის 

დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ზემოხსებენული სერთიფიკატის არქონის შემთხვევაში 

აპლიკანტი გამოცდას ჩააბარებს სტუ - ს ენების ცენტრში,  ერთ-ერთ უცხოურ ენაში 

(ინგლისური ან რუსული).  

აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ (გავლილი აქვს 

უცხოურენოვანი პროგრამე) გამოცდის ჩაბარება და სერთიფიკატის წარმოდგენა არ 

მოეთხოვება. 

 პროგრამაზე მიღების წინაპირობები იქნება გამჭვირვალე. პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება სტუდენტებისათვის და სხვა დაინტერესებული 

პირებისათვის უნივერსიტეტისა და  ფაკულტეტის ვებ-გვერდების მეშვეობით. 

 

 

სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნადაგაცნობიერება - სადოქტორო პროგრამაში მონაწილეობის შედეგად სტუდენტი 

მიიღებს აგრარული ეკონომიკისა და აგრობიზნესის უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ 

ცოდნას, რაც მას კვლევის ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას მისცემს. ის 

შეძლებს არსებული ცოდნი სხელახალ გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით 

ცოდნის განახლებას და გაღრმავებას. ცოდნის გაღრმავების პროცესში დარგში აღიარებული 

სამეცნიერო წყაროების, მათ შორის რეფერირებული და უცხოური  პერიოდული სამეცნიერო 

გამოცემების გამოყენებას. დოქტორანტი ასევე გააცნობიერებს საქართველოს სასურსათო 
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უსაფრთხოების მიღწევის მნიშვნელობას. 

 

ცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენებისუნარი- დოქტორანტი პროგრამაში სწავლის შედეგად 

მოიპოვებს აგრარული ეკონომიკასა და მომიჯნავე სფეროებში 

ინოვაციურიკვლევისდამოუკიდებლადდაგეგმვის, განხორციელებისა და ზედამხედველობის 

შესაძლებლობას;  იგი მიზნობრივ სფეროში შეძლებს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავებას, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზე იქნება 

ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში. დოქტორანტი 

შეძლებს სოფლის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებას და საერთაშორისო კონკურენტულ 

სივრცეში ორიენტირებას.  

 

დასკვნისუნარი- პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს ექნება სოციალურ-

ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების კვლევისა 

და ანალიზის მეთოდების შემუშავებისა და მათი პრობლემების გადაჭრისათვის გამოყენების 

უნარი; იგი შეძლებს აგრო-ბიზნესის სფეროში ახალი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკულ 

ანალიზს, სინთეზსა და შეფასებას; ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების 

ხელშეწყობას; აგრობიზნესის პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლა დმიღებას.  

 

კომუნიკაციისუნარი- პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი შეძლებს მშობლიურ და 

უცხოურ ენებზე აგრარული ეკონომიკის სფეროში ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენას, ასევე თემატურ 

პოლემიკაში ჩართვას ენაზე; იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების 

შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, აუდიტორიისათვი სშესაბამისი 

პრეზენტაციებისა და წერილობითი ინფორმაციის მომზადებას; ექნება პროფესიულ და 

მომიჯნავე თემებზე გამოსვლების წარმართვის უნარი. 

 

სწავლისუნარი- სტუდენტს აგრარული ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის გავლის შემდეგ 

ექნება უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან 

პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში; 

მას აგრეთვე ექნება აგრობიზნესის და მომიჯნავე სფეროებში სწავლების უნარი. 

 

ღირებულებები- დოქტორანტი პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლებს 

აგრარულიეკონომიკის  სფეროში წარმართოს პროფესიული ღირებულებების დამკვიდრების 

გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. მას აგრეთვე 

ექნება საკუთარი და კოლეგების პროფესიული ღირებულებების მიმართ დამოკიდებულების 

შეფასების უნარი. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები  

☒ ლექცია   ☐ პრაქტიკული  ☒ სემინარი ☒  შუალედური/დასკვნითი გამოცდა 

☒ სამეცნიერო-თემატური სემინარი  ☒ კონსულტაცია  ☒ დამოუკიდებელი მუშაობა    

☒კვლევითი კომპონენტი   ☒დისერტაციის გაფორმება  ☒ დისერტაციის დაცვა 

☒კონსულტაცია  

 

 

სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 

სწავლის შემდეგი მეთოდები: 

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 

აქტიურობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს 

სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.  

2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს 

თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს 

პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები 

ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს 

ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის 

მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია 

უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 

ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 

სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის 

გზით ხორციელდება.  

6. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 

მაგალითად, საინჟინრო უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან 

კატასტროფის განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის 

პრობლემის (სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.  

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 

რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 

აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. 

მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია სტუდენტთა 2  

მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი 
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ეტაპისგან:  

- პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;  

დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);  

- შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის 

დასადგენად;  

-შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით;  

- გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ 

საკითხს;  

 - უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  

8. როლური და სიტუაციური თამაშები – წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით 

განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან 

შეხედონ საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე 

როგორც დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის 

დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს. 

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე 

სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის 

სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 

დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის 

არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს.  

10. ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის 

მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 

ზოგადისკენ.  

11. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 

რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

12. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება.  

13. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 

შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის 

განვითარებას.  

14. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

15. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: 

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 

რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ.  

16. ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 

ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  

17. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 
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პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის 

საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, საწარმოო და 

პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  

18. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პედაგოგს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  

19. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

20. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური 

პრობლემის გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით სწავლება 

ამაღლებს სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს 

დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული 

საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება , თუ მისი შედეგები 

თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება 

შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ფარგლებში ან 

რამდენიმე საგნის ფარგლებში (საგანთა ინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი 

წარედგინება ფართო აუდიტორიას. 

 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

● (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

● (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

● (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

● (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

● (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

● (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   

დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება. 

● (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

სადოქტორო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით: 

● 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; 



8 

 

● 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. 

 

შეფასების ფორმები, მეთოდები,  კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის სილაბუსებში 

და  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების 

შეფასების წესში, იგი განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: 

 

http://gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf  

 

 

დასაქმების სფერო 

- უმაღლესისასწავლო-საგანმანათლებლოდაწესებულებები; 

- სამეცნიერო ორგანიზაციები; 

- საკონსულტაციო და ანალიტიკური დაწესებულებები; 

- საერთაშორისო ორგანიზაციები; 

- მსხვილი კერძო ფირმები (იურიდიულიპირები); 

- სახელმწიფო უწყებები და დაწესებულებები (სტრუქტურები); 

- აგრარული პროფილის სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები; 

- საქართველოს თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური 

პროფილის მმართველობითი ორგანოები. 

 

 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება 

სტუდენტებისთვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, კერძოდ:  

 

● სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და საკონფერენციო 

დარბაზები;  

● კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით 

აღჭურვილი ბიბლიოთეკა; 

● კომპიუტერული კლასები, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული კომპიუტერული 

ტექნიკა და სწავლის/სწავლების პროცესის ადეკვატური კომპიუტერული პროგრამები;  

● სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობები და ა.შ.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმძღვანელო და 
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მეთოდური ლიტერატურით. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს უზრუნველყოფს 

სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული შესაბამისი ბეჭდური და 

ელექტრონული სახელმძღვანელოებით, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

ლიტერატურით, აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის მონაცემთა ბაზით და 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ელექტრონული კატალოგით.  

 

პროგრამას განახორციელებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგი 

აკადემიური პერსონალი (CV-ები პროგრამას თან ერთვის): 

პაატა კოღუაშვილი - პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; აგროეკონომისტი. 

ზიბზიბაძე გიორგი - ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკად. დოქტორი; 

აგროეკონომისტი.  

ალექსანდრე სიჭინავა – პროფესორი, ეკონომიკის აკად. დოქტორი; 

ევგენი ბარათაშვილი - პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.  

ბადრი რამიშვილი - პროფესორი, ეკონომიკის აკად. დოქტორი. აგროეკონომისტი. 

თენგიზ ლაჭყეპიანი - პროფესორი, ეკონომიკის აკად. დოქტორი.  აგროეკონომისტი. 

ირინე ხომერიკი - პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი;  

 

 

 

 

 

თანდართული სილაბსუების რაოდენობა: 6 

 

 

      პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№ საგნის კოდი 

სასწავლო და სამეცნიერო 

კომპონენტები 

I წელი II წელი III წელი 

სუ
ლ

 კ
რ

ედ
ი

ტ
ებ

ი
 

 

 

 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

 

V
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
I 

სე
მე

სტ
რ

 

 
სასწავლო კომპონენტების 

სავალდებულო ელემენტები 
20 10 15 15   60 

1.  SCTTM07GA2 

სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა და სწავლების 

თანამედროვე მეთოდები 

5       

2.  MER0007GA1 
ეკონომიკური კვლევის 

მეთოდები 
5       

3.  GEFSY10GA1 
საქართველოს სასურსათო 

უსაფრთხოება 
10       

4.  RURDV10GA1 სოფლის განვითარების  5      
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სწავლის შედეგების რუკა 

პოლიტიკა  

5.   არჩევითი:        

5.1 BACCS10GA1 
ქვეყნისა და  ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობა 
 

5 
     

5.2 GEOEC10GA1 გეოეკონომიკა       

6.  - პირველი თემატური სემინარი   15    15 

7.  - მეორე თემატური სემინარი    15   15 

  კვლევითი კომპონენტი 10 20 15 15 30 30 115 

8.  - 
სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 1 
10      10 

9.  - 
სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 2 
 20     15 

10.  - 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 1 
  15    15 

11.  - 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 2 
   15   15 

12.   
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 3 
    30  30 

13.  - დისერტაციის დასრულება, დაცვა      30 30 

ECTS კრედიტები 
სემესტრში 30 30 30 30 30 30 180 

სასწავლო წელს 60 60 60 180 

№ საგნის კოდი საგანი 

ც
ო
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კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1.  SCTTM07GA2-L 
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები 
x x x x x x 
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№  

 

 

 

 

 

 

საათები 

 

 

საგანი 
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ლ
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ი
 მ

უ
შ

აო
ბ
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1. SCTTM07GA2-L 

სამეცნიერო 

კომუნიკაციის ტექნიკა 

და სწავლების 

თანამედროვე მეთოდები 

არ გააჩნია 5/135 3/45    2 1 -/87 

2. MER0007GA1 
ეკონომიკური კვლევის 

მეთოდები 
არ გააჩნია 5/135 3/45    2 1 -/87 

3. GEFSY10GA1 
საქართველოს 

სასურსათო  
არ გააჩნია 10/270 3/45 3/45   2 1 -/177 

2.  MER0007GA1 ეკონომიკური კვლევის მეთოდები x x x   x 

3.  GEFSY10GA1 საქართველოს სასურსათო  უსაფრთხოება x x x x  x 

4.  RURDV10GA1 სოფლის განვითარების პოლიტიკა x x x x  x 

5.1 BACCS10GA1 
ქვეყნისა და ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობა 
x x x x  x 

5.2 GEOEC10GA1 გეოეკონომიკა x x x x  x 

  კვლევითი კომპონენტი       

6.   პირველი თემატური სემინარი x x x x x x 

7.   მეორე თემატური სემინარი x x x x x x 

8.  - 
სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 1 
x x x x x x 

9.  - 
სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 2 
x x x x x x 

10.  - 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 1 
x x x x x x 

11.  - 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 2 
x x x x x x 

12.  - 
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი - 3 
x x x x x x 

13.   დისერტაციის დასრულება, დაცვა x x x x x x 
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უსაფრთხოება 

4. RURDV10GA1 
სოფლის განვითარების 

პოლიტიკა 
არ გააჩნია 5/135 2/30 1/15   2 1 -/87 

5. BACCS10GA1 
ქვეყნისა და ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობა 
არ გააჩნია 5/135 2/30 1/15   2 1 -/87 

5

.

2 

GEOEC10GA1 გეოეკონომიკა არ გააჩნია 5/135 2/30 1/15   2 1 -/87 
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