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ისტორიის სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე სტანდარტების
დონეზე მოამზადოს ისტორიის სხვადასხვა სფეროში მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებელ სამეცნიერო კვლევასა და
დარგის ცალკეული დისციპლინის სწავლებას უმაღლეს სასწავლო
დაწესებულებაში, ასევე უნდა შეძლონ კრიტიკულად გაანალიზონ, შეაფასონ და
დაიცვან დაგროვილი იდეები, პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ინფორმაციის
ტრანსფორმაციასა და გავრცელებას პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში
დანერგვის გზით.

სწავლის
შედეგები

პროგრამის დასრულების  შემდეგ  დოქტორს ექნება ისტორიული მეცნიერებების,
როგორც სისტემის, ცალკეული დარგის, ქვედარგისა თუ დარგთაშორისი
სფეროების უახლეს მეცნიერულ მიღწევათა გააზრებისა და მისი საკვალიფიკაციო
მიმართულებით გამოყენების შესაძლებლობა, საქართველოსა და მსოფლიო
ისტორიის საფუძვლიანი ცოდნა. შეუძლია კვლევის შედეგების სამეცნიერო მიმო-
ქცევაში შეყვანა და დამკვიდრება; დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით მუშაობასა
და სასწავლო პროცესში ინოვაციური ღირებულებების შეტანა და დანერგვა.

შეფასების წესი სტუდენტთა შეფასება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობითა და
ბსუ-ს მიერ დადგენილი პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის მიხედვით.

სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით
ითვალისწინებს:

ა) შუალედურ შეფასებებს (ყოველდღიური აქტიურობა, მიმდინარე
რეიტინგული შეფასება და შესაბამისი სილაბუსით გათვალისწინებული სხვა
კომპონენტები);

ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია, საიდანაც
შუალედურ შეფასებას ეთმობა 60, ხოლო  დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალურ
შეფასებას ეთმობა 40 ქულა. შეფასების მეთოდებიდან ძირითადად გამოიყენება:
შუალედური და შემაჯამებელი (საგამოცდო) ტესტები, ზეპირი პრეზენტაციები,
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, პრაქტიკის შეფასების მეთოდები,
რომელიც დეტალურად გაწერილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს სალექციო მეცადინეობების მინიმუმ 50%-
ს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დასკვნით  გამოცდაზე არ დაიშვება.
შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 21 ქულა, ხოლო

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 20 ქულა;
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა  და მეტი;
ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა;
გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა;
დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა;
ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა;
ვ) (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.

ზ) (F) ჩაიჭრა - 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი.

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება სისტემის მიხედვით:
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) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად
მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად,
წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის
ნაშრომი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული
მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც
წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს
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