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მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის 180 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

180 კრედიტი 

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამის მიზანი 

   სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს საკვანძო 
მომენტების გამოკვეთას და დოქტორების მომზადებას სფეროში  აქტუალური საკითხების 
მეცნიერული კვლევისათვის; კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესწავლის 
საფუძველზე ახალი ცოდნისა და ინფორმაციის შექმნასა და გენერირებას. 

• აკადემიურ დონეზე დოქტორები უზრუნველყოს აღნიშნული სფეროს ფუნდამენტური 
ცოდნით; 

• პროფესიულ დონეზე პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს დოქტორები იმ 
პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც მოეთხოვება აღნიშნულ დარგს და 
შემუშავებულია საერთაშორისო და ადგილობრივი ვალიდური ინსტიტუტების მიერ; 

• პროგრამის საბოლოო მიზანია, მიაღწიოს პროფესიული და აკადემიური სტანდარტების 
ინტეგრაციას და მოამზადოს კრიტიკული რეფლექსიის მქონე სპეციალისტი, რომელიც 
დაინტერესებულია განიითაროს თავისი პროფესიული უნარ-ჩვევები და რომელსაც 
შეეძლება ინტეგრაცია პოლიტიკური და სოციალური პროცესების ყველა დონეზე. 
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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. 

   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 (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი): 
  http://www.gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php  

 
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. პროგრამაზე 
ჩაირიცხება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. 
აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

• ფლობდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს საერთაშორისო 
ურთიერთობებსა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში. 

• უცხოური ენის ცოდნა - B2 დონე - აპლიკანტმა უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა სტუ-ს ენების 
ცენტრში ან წარმოადგინოს ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო 
სერთიფიკატი. აპლიკანტებს, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ 
(გავლილი აქვთ უცხოენოვანი პროგრამები) გამოცდის ჩაბარება ან სერთიფიკატების 
წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ. 

• მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო კონფერენციებში 

http://www.gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php�
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წარმატებული მონაწილეობა. 
• გასაუბრება სპეციალობაში. 

   პროგრამაზე მიღების წინაპირობები იქნება გამჭვირვალე. პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება სტუდენტებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის 
უნივერსიტეტისა და ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ვებ-გვერდების მეშვეობით. 
http://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php 

 
სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 
 

ცოდნა და გაცნობიერება  
        

• გაცნობიერებული აქვს კვლევების რელევანტური მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის 
სრულყოფილი ცოდნის აუცილებლობა კვლევითი პროექტების დამოუკიდებლად წარმართვის 
ან ხელმძღვანელობისათვის; 

• გაცნობიერებული აქვს მის წინაშე მდგარი პრობლემების ახალი, თანამედროვე და 
ორიგინალური გადაჭრის აუცილებლობა;  

• გაცნობიერებული აქვს მეცნიერებისა და განათლების სოციალური პასუხისმგებლობა.               
• საფუძვლიანად იცის სფეროში დამკვიდრებული უახლესი კვლევის მეთოდები და ამის 

საფუძველზე შეუძლია დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება; 
• სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე წყვეტს კრიტიკულ პრობლემებს, 

ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში და, კონკრეტულად, მის მიერ არჩეული 
კვლევის თემის ფარგლებში, რის საფუძველზეც მას შეუძლია აწარმოს თეორიული ან 
გამოყენებითი კვლევა, რომელიც თვისობრივად გაამდიდრებს არსებულ ცოდნას ამ სფეროში; 

• იცის  საერთაშორისო ურთიერათობების სამეცნიერო კონცეფციები, როგორც მსოფლიოში, ისე 
საქართველოში; 

• სიღრმისეულად ფლობს მეცნიერული შემეცნების მეთოდოლოგიას; 
• იცის გლობალიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის პირობებში სოციალური მეცნიერებების 

შესაბამის მიმართულებაში არსებული თანამედროვე ტენდენციები, მიმართულებები და 
განვითარების კანონზომიერებები; 

•  
 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  
            

• დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს აკადემიური კვლევა საერთაშორისო 
ურთიერთობების სფეროში; 

• ეფექტურად წარმოადგინოს საჯარო პრეზენტაციები ჩატარებული კვლევის შესახებ; 
• ჩამოაყალიბოს პრობლემების გადაჭრის ახალი მიდგომები.     
• სრულყოფილად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, სამეცნიერო 

ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და შენახვის ჩათვლით;    
• მაღალ პროფესიულ დონეზე მზადაა წარმოადგინოს დარგის პრობლემის ღრმა და 

მრავალმხრივი ანალიზი; 
• განხორციელებული კვლევა გამოაქვეყნოს სამეცნიერო ნაშრომის სახით საერთაშორისო 

რეფერირებულ ჟურნალში; 
• დასახოს კომპლექსური ღონისძიებები ცალკეული და მთლიანი პრობლემის გადასაწყვეტად; 
• ირჩევს და ეფექტურად იყენებს კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიას. 
• შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომელიც მიმართულია ახალი 

ცოდნის შეძენაზე; 
• მოამზადოს ახალი სასწავლო სალექციო კურსი და განახორციელოს მისი სწავლება ახალი 

მეთოდოლოგიების გამოყენებით. 
 
დასკვნის  უნარი  
           

• საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორს შეეძლება სფეროში არსებული ცოდნის სინთეზი 
და ახალი ცოდნის გენერირება; 

• სამეცნიერო და მეცნიერულ-პედაგოგიური საქმიანობის სფეროში შეუძლია ახალი 

http://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php�
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მეთოდოლოგიის შემუშავება და განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურული ნაკადის 
სწრაფად დამუშავება.             

• საერთაშორისო ურთიერთობების  დოქტორს მაღალ დონეზე შეუძლია არსებული პრობლემის 
გადაჭრისათვის ახლებური გზების ძიება და მეცნიერულად ღრმად დასაბუთებული 
დასკვნების გაკეთება; 

• შესაბამისი სფეროს რთულ პრობლემაზე პროფესიული და ყოველმხრივი ანალიზის შედეგად 
იძლევა ფასეულ რეკომენდაციებს, დასკვნებსა და ჰიპოთეზებს; 

• საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორს შეუძლია მაღალ დონეზე ჩაატაროს კვლევა, 
კრიტიკულად შეაფასოს საკვლევ საკითხთან დაკავშირებული მიდგომები თეორიულ 
ცოდნაზე და კვლევის მეთოდოლოგიურ უნარებზე დაყრდნობით წარმოადგინოს 
საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. 

 
კომუნიკაციის უნარი   
            

• შეეძლებათ თავიანთი მოსაზრებები და კვლევის დასკვნები სათანადო ფორმით მიაწოდონ 
საზოგადოებასა და სამეცნიერო წრეებს როგორც წერილობით, ასევე ზეპირი სახით; 

• კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან 
შეუძლია უახლესი ინფორმაციის მიღება და გაცემა; 

• თავისუფლად შეუძლია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა; 
• შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში პირდაპირ გადმოცემული 

ინფორმაციის ამოცნობა; 
• შეუძლიათ თავისუფლად აწარმოონ თეორიული დისკუსია სფეროში მომუშავე 

სპეციალისტებთან საერთაშორისო მასშტაბით; 
• დამოუკიდებლად მიაღწიონ საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის საერთაშორისო ასპარეზზე 

გატანასა და აღიარებას; 
• სამეცნიერო კომუნიკაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის სრულყოფილად 

ფლობს უცხო ენას; 
• საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე, კონფერენციებსა და სემინარებზე გამოსვლისას 

ფლობს ორატორული ხელოვნების უნარს; 
• აქვს მეცნიერული წერისა და სამეცნიერო კომუნიკაციის  მაღალი უნარი; 
• შეუძლია ახალი ცოდნის მკაფიო გამიჯვნა და დემონსტრირება; 

 
 
სწავლის უნარი  
            

• შეუძლია მოახდინოს ცოდნის სინთეზი და ახალი ცოდნის გენერირება; 
• სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის დაგეგმვა და ანალიზი; 
• დამოუკიდებლად შეადგინოს აკადემიური სასწავლო პროგრამა, სახელმძღვანელოს სახით 

მოამზადოს ახალი სასწავლო კურსი და განახორციელონ მისი სწავლება ახალი 
მეთოდოლოგიების გამოყენებით; 

• შეუძლია საკუთარი ახალი მეცნიერული იდეების გენერირება, სამეცნიერო 
საზოგადოებისათვის მისი გადაცემა და მეცნიერული შემეცნების საზღვრების გაფართოება; 

• შეუძლია დამოუკიდებლად მოახდინოს მიღებული ცოდნის განვრცობა და გადაცემა; 
• სრულფასოვანი და მასშტაბური პროექტის დამოუკიდებლად შემუშავება; 
• თანამედროვე თეორიებისა და ანალიზის მეთოდების საფუძველზე თავისუფალდ შეუძლია 

მეცნიერული კვლევის ჩატარება, რომელსაც მაღალი აკადემიური ფასეულობა აქვს. 
  
 
ღირებულებები 

 
• ჩამოუყალიბდება აკადემიური პასუხისმგებლობა საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების 

წინაშე; 
• საუნივერსიტეტო გარემოში მუშაობა უყალიბებს თანამედროვე დასავლური 

ღირებულებებისადმი ერთგულებას, მათ ქართულ რეალობაში დამკვიდრების სურვილსა და 
მზაობას; 
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• ღირებულებათა დასამკვიდრებლად შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს; 
• სასწავლო და კვლევით გარემოში გამოიმუშავებს ისეთ პიროვნულ და პროფესიულ 

ფასეულობებს, რომელიც ეროვნული და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის მისაღებ 
მაღალზნეობრივ სტანდარტებს შეესაბამება; 

• შეძლებს სამეცნიერო ეთიკის დაცვას, პლაგიატის გამორიცხვას, კვლევის ობიექტის მიმართ 
პასუხისმგებლობის გრძნობის გათავისებას. 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      პრაქტიკული      სამეცნიერო-თემატური სემინარი      დამოუკიდებელი მუშაობა     
 კვლევითი კომპონენტი      დისერტაციის გაფორმება    კონსულტაცია   დისერტაციის 

დაცვა  
 
სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება 
სწავლის შემდეგი მეთოდები, რომელიც : ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამებში 
(სილაბუსში) 
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. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  
4. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 
სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით 
ხორციელდება.  
5. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 
საკითხების დეტალური გაშუქება.  
6. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.  
7. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და 
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება 
და სხვ.  
8. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 
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.  
9. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში.  
10. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
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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 ) - არადამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 
• (F) - სრულიად არადამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 
 
სადოქტორო ნაშრომის შეფასება: 

       ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 
       ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude)  –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 
აღემატება; 
       გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 
      დ) საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს; 
       ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ 
მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 
       ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 
მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 
      ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 
  
შეფასების ფორმები, მეთოდები,  კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის  სასწავლი კურსის 
პროგრამებში (სილაბუსებში) და  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 
კომპონენტები და მათი შეფასების წესში, იგი განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: 
http://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php 

დასაქმების სფერო 

საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ დაიკავონ 
აკადემიური პერსონალის თანამდებობები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში . 
კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ გაწიონ საერთაშორისო ურთიერთობებში კვალიფიციური 
ექსპერტის სამუშაო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე და იმუშაონ სამთავრობო, 
ან არასამთავრობო ორგანიზაციებში, დაგეგმონ და განახორციელონ მაღალი ხარისხის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევა და შეაფასონ სხვათა მიერ ჩატარებული კვლევები 
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პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

     სადოქოტრო  პროგრამით გათვალისწინებული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევის 
შესაძლებლობა  უზრუნველყოფილია  შესაბამისი ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო 
აუდიტორიებით, საპროფესოროებით, ბიბლიოთეკით და ბიბლიოთეკის წიგნადი და ელექტრონულ 
მატარებლებზე არსებული ფონდით,  კომპიუტერული კლასით, კომპიუტერული პროგრამებით, 
უწყვეტი ინტერნეტით. 
სადოქტორო  პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური რესურსით 
(CV-ები პროგრამას თან ერთვის): 

1. პროფესორი იგორ კვესელავა - პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები; 
2.  პროფესორი ნუგზარ ბაბუაძე - პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები; 
3. თემურ ჯაგოდნიშვილი - ფილოლოგია, ჟურნალისტიკა; 
4. ასოცირებული პროფესორი მაია ამირგულაშვილი - პოლიტიკა და საერთაშორისო 

ურთიერთობები; 
5. ასოცირებული პროფესორი ზურაბ კვეტენაძე – პოლიტიკა, ისტორია, საერთაშორისო 

ურთიერთობები; 
6. ასოცირებული პროფესორი ქეთი ჯიჯეიშვილი - პოლიტიკა და საერთაშორისო 

ურთიერთობები. 

 
 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა 
 

№ 
საგნის 
კოდი 

სასწავლო და კვლევითი 
კომპონენტები 

I წელი II წელი III წელი 

სულ 
კრედიტები 

I ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

II
I ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

V
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

V
I ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი 

სასწავლო კომპონენტების 
სავალდებულო ელემენტები 

20 10 15 15   60 

1. 
SCTTM07 

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა 
და სწავლების მეთოდები 

5       

2 
SRMIR07 

საერთაშორისო ურთიერთობების  
კვლევის მეთოდები 

5       

3 
IRFP007 

საერთაშორისო ურთიერთობები და 
საგარეო  პოლიტიკა 

5       

4 
TMS0007 

საერთაშორისო ურთიერთობები და 
მსოფლიო  პოლიტიკა 

 5      

5 
IRWPP07 
 

საერთაშორისო ორგანიზაციები 
მსოფლიო პოლიტიკურ 
პროცესებში 

 5      

  არჩევითი საგნები 5       
6 

PIRMW07 
 

ინტეგრაციისა და 
რეგიონალიზაციის პროცესები 
თანამედროვე მსოფლიოში 

       

7 GEWO007 
 

საქართველო და მსოფლიო 
       

 - პირველი თემატური სემინარი   15     
 - მეორე თემატური სემინარი    15    
  კვლევითი კომპონენტი 10 20 15 15 30 30 120 

1 
- 

სადისერტაციო კვლევის პროექტი-
პროსპექტუსი - 1 

10       

2. 
- 

სადისერტაციო კვლევის პროექტი-
პროსპექტუსი - 2 

 20      
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3. 
- 

თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა-კოლოქვიუმი - 1   15     

4. 
- 

თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა-კოლოქვიუმი - 2 

   15    

5. 
- 

თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა-კოლოქვიუმი - 3 

    30   

6. - დისერტაციის დასრულება,  დაცვა      30 30 
ECTS 

კრედიტები 
სემესტრში 30 30 30 30 30 30 180 

სასწავლო წელს 60 60 60 180 
 
 

სწავლის შედეგების რუკა 
 

№ საგნის კოდი საგანი 

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 

1 SCTTM07 
სამეცნიერო კვლევის ტექნიკა და სწავლების 
მეთოდები 

X X X X X X 

2 SRMIR07 
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 
მეთოდები 

X X X  X  

3 IRFP007 საერთაშორისო ურთიერთობები და საგარეო  
პოლიტიკა 

X X  X  X 

4 TMS0007 
საერთაშორისო ურთიერთობები და მსოფლიო  
პოლიტიკა 

X X X X   

5 
IRWPP07 
 

საერთაშორისო ორგანიზაციები მსოფლიო 
პოლიტიკურ პროცესებში 

X X X X  X 

6 
PIRMW07 
 

ინტეგრაციისა და რეგიონალიზაციის 
პროცესები თანამედროვე მსოფლიოში 

X X X X X X 

7 
GEWO007 
 

საქართველო და მსოფლიო 
X X X X X X 

  პირველი თემატური სემინარი X X X X X X 
8  მეორე თემატური სემინარი X X X X X X 
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                პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№  
 

                                             
საათები 

 
 
                   საგანი 

EC
TS

  
\ ს

აა
თ

ი 

ლ
ექ

ცი
ა 

სე
მი

ნა
რ

ი 
(ჯ

გუ
ფ

ში
 

მუ
შა

ო
ბა

) 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 

კო
ნს

უ
ლ

ტ
აც

ია
  

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი/

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი 

გა
მო

ცდ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 

1.  სამეცნიერო კვლევის ტექნიკა 
და სწავლების მეთოდები 

5/135 3/45   
 

15 
 

2/1 
72 

2.  საერთაშორისო 
ურთიერთობების კვლევის 
მეთოდები 

5/135 3/45   
15 2/1 72 

3.  საერთაშორისო 
ურთიერთობები და საგარეო  
პოლიტიკა 

5/135 3/45   
 

15 
 

2/1 
 

72 

4.  საერთაშორისო 
ურთიერთობები და მსოფლიო  
პოლიტიკა 

5/135 3/45   
 

15 
 

2/1 
 

72 

5.  საერთაშორისო ორგანიზაციები 
მსოფლიო პოლიტიკურ 
პროცესებში 

5/135 3/45   
 

15 
 

2/1 
 

72 

6.  ინტეგრაციისა და 
რეგიონალიზაციის პროცესები 
თანამედროვე მსოფლიოში 

5/135 3/45   
 

15 
 

2/1 
 

72 

7.  საქართველო და მსოფლიო 5/135 3/45   15 2/1 72 
 
 
პროგრამის ხელმძღვანელი                                                                                 იგორ კვესელავა 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                            ივანე ჯაგოდნიშვილი 
 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                            რუსუდან ქუთათელაძე  
 

   მიღებულია 
     ბიზნეს -ინჟინერინგის 
  ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
          7 ივლისი 2014 წელი 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   რუსუდან ქუთათელაძე 
 

მოდიფიცირებულია 
     ბიზნეს -ინჟინერინგის 
  ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
          15 სექტემბერი 2014 წელი 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   რუსუდან ქუთათელაძე 
 

 
             
 
შეთანხმებულია 
სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი                                                                                        გიორგი ძიძიგური 


