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სადოქტორო  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ხანგრძლივობაა  3  (არაუმეტეს 5) 

სასწავლო წელი და მისი სასწავლო კომპონენტი მოიცავს არაუმეტეს 60 კრედიტს: 

აქედან 40 კრედიტი - სავალდებულო კურსებია, 20 - არჩევითი (დოქტორანტი 

ირჩევს  სასწავლო კურსებს თავისი კვლევითი ინტერესების გათვალისწინებით);  

სამეცნიერო კომპონენტი მოიცავს დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს და 

სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებას. 

დეტალური ინფორმაცია სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტის სემესტრულ 

გადანაწილებაზე იხ. დანართში-სასწავლო გეგმა. 

სწავლების ენა ქართული ენა 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/

ხელმძღვანელე

ბი 

 

პროფ. მამია ფაღავა 

პროფ. მარინე აროშიძე 

პროფ. მარინე გიორგაძე 

პროფ. რამაზ ხალვაში 

პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობა 1 

დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება 

შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50–ე მუხლის 

მოთხოვნათა შესაბამისად.  

დოქტორანტურაში მიღების წესი რეგულირდება ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს 

დადგენილებით (დადგენილება #19): 

დოქტორანტობის კანდიდატს კონკურსში მონაწილეობისათვის მოეთხოვება: 
ა) სადოქტორო კვლევითი პროექტის მოკლე ანოტაცია და სავარაუდო 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობა; 

ბ) ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნა; 

გ)   ქართული   ენის   არანაკლებ   B1   დონეზე   ცოდნა   (იმ   
კანდიდატისათვის, რომლისთვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის და 
სურს სწავლა ქართულენოვან პროგრამაზე). კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს 
ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ბსუ-ში ჩააბაროს გამოცდა 
ქართულ ენაში; 

 
1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2005 წლის 28 მარტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ №127 ბრძანების შესაბამისად. დოქტორანტურაში მიღების წესი 

რეგულირდება შესაბამისი ფაკულტეტის დებულებით. 



დ) დოქტორანტობის  კანდიდატი  გადის  გასაუბრებას/გამოცდას  დარგობრივ  
საგამოცდო კომისიასთან. კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება 
სპეციალობის გამოცდის (გასაუბრების) შედეგებს.  
მისაღები კონტინგენტი განისაზღვრება დოქტორანტის ხელმძღვანელებისა და  

დოქტორანტების თანაფარდობის  გათვალისწინებით 

პროგრამის 

კონცეფცია 

სადოქტორო პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებსაც 

მიღებული აქვთ სამაგისტრო განათლება და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა 

ფილოლოგიაში სწავლების  შემდგომ საფეხურზე.  

პროგრამა ამზადებს ფილოლოგიის აკადემიურ დოქტორებს ლიტერატურისა და 

ლინგვისტიკის მიმართულებით, მოიცავს  ლიტერატურათმცოდნეობისა  და 

ლინგვისტიკის უახლესი მიმართულებების შესწავლას: 

ლინგვისტიკა/ენათმეცნიერება, ქართველური ენათმეცნიერება, ქართული 

ლიტერატურა/ ქართული ლიტერატურის ისტორია, ლიტერატურათმცოდნეობა, 

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა/ლიტერატურის შედარებითი კვლევები 

ლინგვისტიკის მიმართულებით: ლინგვისტურ მიმართულებებში 

სადოქტორო პროგრამის ამოცანაა თანამედროვე ენათმეცნიერების, კერძო  

ფილოლოგიის  განხრის სპეციალისტის და კრიტიკულად მოაზროვნე მკვლევრის 

მომზადება, რომელსაც ექნება  ლინგვისტიკის სხვადასხვა დარგების ღრმა ცოდნა. 

მას შეეძლება ენათმეცნიერების აქტუალური პრობლემების ახლებურად დანახვა 

და გააზრება, მათი ინტერდისციპლინარული კვლევა. თანამედროვე 

ლინგვისტური მოძღვრებების შესწავლით ჩამოუყალიბდება ახალი ცოდნის და 

ინფორმაციის ანალიზისა და გენერირების უნარი. ლინგვისტიკის თანამედროვე 

დარგების სწავლების დანერგვა ფილოლოგიის მიმართულების ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული ამოცანაა. 

სადოქტორო პროგრამის ლინგვისტური მიმართულებებში დაგეგმილია  

კვლევები შემდეგი მიმართულებებით:  

 ტექსტის ლინგვისტიკა 

 ლინგვისტური პრაგმატიკა 

 კორპუსული ლინგვისტიკა 

 კოგნიტოლოგია 

 დისკურსის თეორია 

 ფუნქციური გრამატიკა 

 თანამედროვე ლექსიკოლოგია 

 თარგმანმცოდნეობა 

 ლინგვოკულტუროლოგია 

 სოციოლინგვისტიკა 

 კულტურათშორისი და მასობრივი კომუნიკაცია 

 ანთროპოლინგვისტიკა 

 ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და სხვ.  

ლინგვისტური მიმართულების სადოქტორო კვლევებში განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა მიენიჭება ქართული და ქართველური ენებისა და დიალექტების 



ლინგვისტურ ანალიზს, ფონეტიკურ სისტემის, მორფოლოგიური და სინტაქსური 

სტრუქტურების შესწავლას და ასევე შეპირისპირებით კვლევებს. 

ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით: ქართული და ევროპული 

ლიტერატურის მიმართულებები სუბდისციპლინურია და მოიცავს რამდენიმე 

დისციპლინის პრობლემურ სფეროებს, მაგალითად,  ქართული ლიტერატურა 

მოიცავს თავის სუბდისციპლინურ სფეროებს (ძველი, ახალი და უახლესი 

ქართული ლიტერატურა); ხოლო ევროპული ლიტერატურის მიმართულება – 

ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, სლავური, ანტიკური და ბიზანტიური 

სუბდისციპლინურ სფეროებს და საზღვარგარეთულ–ქართული 

ლიტერატურული ურთიერთობების პრობლემურ საკითხებს. 

ფოლკლორისტიკის მიმართულება ორიენტიერებულია თანამედროვე 

დასავლეთევროპული და ამერიკული ფოლკლორისტული სკოლების უახლესი 

მიღწევების დანერგვაზე ქართულ მეცნიერებაში.  

პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს მხატვრული ტექსტის ანალიზს, პროგრამის 

მიზანია ლიტერატურული მემკვიდრეობის  შედარებითი ანალიზი და 

ლიტერატურულ-თეორიული კონცეფციების ინტეგრირება სხვა 

დისციპლინებთან, როგორებიცაა, მაგალითად, ესთეტიკა, ფილოსოფია ან 

კულტუროლოგია. შესაბამისად, პროგრამა ეფუძნება, ერთი მხრივ, 

ლიტერატურული ტექსტების საფუძვლიანად ცოდნას, მეორე მხრივ კი – 

თანამედროვე ლიტერატურულ-თეორიული მეთოდოლოგიებით ოპერირებას 

(ნარატოლოგია, დიალოგური კრიტიკა, რეცეფციული ესთეტიკა, ჰერმენევტიკა, 

გავლენის თეორია და სხვა) ოპერირებას. პროგრამაზე მიღებულ სტუდენტს 

საშუალება ეძლევა, ჩამოაყალიბოს საკუთარი ინტერესი რამდენიმე 

მიმართულებით:  

ა) აირჩიოს განსხვავებული ნაციონალური ლიტერატურების წიაღში 

ფორმირებული ტექსტები, რომელთა ანალიზის განხორციელებასაც აპირებს;  

ბ) მონიშნოს ისტორიული ეპოქები, რომელთაც განეკუთვნებიან მისთვის 

საინტერესო ტექსტები;  

გ) შეარჩიოს კონცეპტი (პოეტიკური, კრიტიკული, ისტორიული), რომლის 

ირგვლივაც აპირებს კვლევის წარმართვას;  

დ) აირჩიოს მეთოდოლოგია, რომლის მეშვეობითაც სურს ანალიზის წარმოება;  

ე) შეარჩიოს ანალიზის გაფართოების პერსპექტივა ინტერდისციპლინურ 

ჭრილში (ლიტერატურათმცოდნეობა და ფილოსოფია; 

ლიტერატურათმცოდნეობა და ანთროპოლოგია; ლიტერატურათმცოდნეობა და 

რელიგია; ლიტერატურათმცოდნეობა და კულტუროლოგია, 

ლიტერატურათმცოდნეობა და ფოლკლორისტიკა, ფოლკლორისტიკა და 

ეთნოლოგია და სხვა).  

ამგვარი კვლევები ასახავს არა მარტო შედარებითი ანალიზის სპეციფიკას, 

არამედ გამოხატავს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო პოლიტიკას 



ინტერდისციპლინური კვლევების განვითარებისა და გაღრმავების 

მიმართულებით.  

ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა მულტიდისციპლინურია და მიზნად 

ისახავს მხატვრული ტექსტების შედარებით ანალიზს ფართო ლიტერატურულ - 

თეორიულ და კულტუროლოგიურ ჭრილში. ცალკეული საკითხების კვლევა 

პროეცირებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების კვლევაზე, 

როგორიცაა: ინტერტექსტუალიზმი, კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, 

ლიტერატურის თეორიისა და ესთეტიკის პრინციპები გარკვეული კულტურული 

მოდელების კონტექსტში.  

ამ ეტაპზე პროგრამის ინტერესის საგანს წარმოადგენს ინტერტექსტუალიზმის 

(ტექსტთა შორის დიალოგის) პრობლემა ლიტერატურასა და ფოლკლორში.  

 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 
 

მიზანი 

 

     „ფილოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა ყველა 

დაინტერესებულ პირს სთავაზობს მაღალი ხარისხის განათლებას 

ფილოლოგიაში და აყალიბებს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი 

კომპეტენციის მქონე მაღალკვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან, ცვალებად 

პროფესიულ გარემოსთან ადვილად ადაპტირებად დარგის სპეციალისტ - 

ფილოლოგს; მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის, ჰუმანიზმის, 

დემოკრატიის, ლიბერალური ღირებულებისა და პრინციპების მატარებელ 

თავისუფალ პიროვნებას, რაც შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან. 

„ფილოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორის მომზადება, რომელიც უპასუხებს 

თანამედროვე ეპოქის გამოწვევებს,  შეძლებს ახალი ცოდნის შექმნას,  იდეების 

კრიტიკულ ანალიზს, ამ ინფორმაციის ტრანსფორმაციასა და გავრცელებას 

სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და სწავლების გზით.  

პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტი: 

 შეიძენს უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ  ცოდნას; 

 გამოიმუშავებს ფილოლოგიური კვლევის სრულფასოვანი პროცესის 

დაგეგმვისა და განხორციელების უნარს; 

 შექმნის ორიგინალურ სამეცნიერო ნაშრომს ინოვაციური მეთოდების  

გამოყენებით, შეძენილი ცოდნის კრიტიკული გადააზრებით, 

მულტიდისციპლინურ/ინტერდისციპლინურ კონტექსტში, 

პრობლემების საკუთარი  გააზრებით;  

 ჩაერთვება საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში, ახალი ცოდნის 

გენერირების პროცესში; 

 შეძლებს უმაღლეს სასწავლებელში  სალექციო კურსების მომზადებასა 

და სწავლებას, ცოდნის ტრანსფერს. 

სწავლის 

შედეგები 

სადოქტორო პროგრამის წარმატებით დასრულების საფუძველზე მოხდება 

დოქტორანტის ინტელექტუალური ზრდა და მისი როგორც დარგის 

სპეციალისტის, კომპეტენციისა და ხარისხის ამაღლება და წარმატებით 

ინტეგრირება სამეცნიერო საზოგადოებაში. დოქტორანტი შექმნის მეცნიერული 



ღირებულების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის  ნაშრომს, 

რომლითაც  სიახლეს  შეიტანს ფილოლოგიის, ლიტერატურისა და 

ლინგვისტიკის კვლევისა და განვითარების საქმეში.  

შეძლებს სხვადასხვა ტიპის ტექსტის აღქმას, კრიტიკულ ანალიზს, საკუთარი 

თვალსაზრისის გამომუშავებასა და არგუმენტირებულ  დაცვას, საწინააღმდეგო 

შეხედულებების ოპონირებას.  

სწავლის მოსალოდნელი შედეგები და კომპეტენციები აღწერილია მისაღწევი 

დარგობრივი და ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციებით, რომლებიც 

წარმოადგენს ცოდნის, უნარ-ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების 

ერთობლიობას.  

სწავლის შედეგები მიიღწევა პროგრამით გათვალისწინებული სავალდებულო 

და არჩევითი კურსების შესწავლით, სემინარებში, კოლოკვიუმებში, 

ვორკშოპებში, საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობის, 

მაღალრეიტინგულ, რეფერირებად და რეცენზირებად  ჟურნალებში 

პუბლიკაციების, სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის, სხვა 

სასწავლო და სამეცნიერო აქტივობების გზით.  

ა ) ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

კურსდამთავრებული: 

 

1. იძენს  უახლეს კვლევებზე დამყარებულ ცოდნას ფილოლოგიაში 

(ლინგვისტიკა/ლიტერატურათმცოდნეობა); 

2. სისტემურად შეისწავლის და კრიტიკულად აანალიზებს, 

მულტიდისციპლინურ/ინტერდისციპლინურ კონტექსტში ფილოლოგიის  

საკვლევ საკითხებს;  

3. ინოვაციური მიდგომებით აფართოებს უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ 

ცოდნას; 



ბ) უნარები 
 

 

4. დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს ორიგინალურ და აქტუალურ 

კვლევას, აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით;  

5. შეიმუშავებს ახალ კვლევით მიდგომებს, ორიენტირებულს ახალი ცოდნის 

შექმნაზე; 

6. კომპლექსური, რთული პრობლემების გადაჭრისას ავლენს კრიტიკული 

ანალიზის, სინთეზისა და ობიექტური შეფასების უნარს, ეფექტური 

გადაწყვეტილების მისაღებად; 

7. ახალი ცოდნას არგუმენტირებულად, ლოგიკურად და დამაჯერებლად 

უზიარებს, კომუნიკაციის სხვადასხვა თანამედროვე საშუალების 

გამოყენებით,  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე კოლეგებს, 

თემატურ დისკუსიებში მონაწილეობით, კვლევის შედეგების 

საერთაშორისო რეიტინგულ  პუბლიკაციებში ასახვით; 

8. შეუძლია ცოდნის ტრანსფერი სააუდიტორიო სწავლების პროცესში 

სწავლების თანამედროვე, ინტერაქტიული მეთოდების  გამოყენებით. 

გ) 

პასუხისმგებლო
ბა და 

ავტონომიურობ
ა 

 

9.აკადემიურ და კვლევით პროექტებს ახორციელებს აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების, პროფესიული ეთიკის ნორმების 

გათვითცნობიერებითა და დაცვით; 

10. აკადემიური და კვლევითი საქმიანობისას იყენებს ინოვაციურ მიდგომებს,   

დამოუკიდებელია რთული გადაწყვეტილებების მიღებისას, ასევე თავისი 

კარიერულ განვითარების დაგეგმვის პროცესში;  

11. პატივს სცემს განსხვავებულ აზრს, კულტურულ მრავალფეროვნებას, 

კოლეგიალურია დისკუსიების პროცესში, იცავს პროფესიულ და, ზოგადად, 

ჰუმანისტურ სტანდარტებს პროფესიულ საქმიანობაში. 

 

სწავლება-

სწავლის 

მეთოდები 

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

გამოიყენება სწავლება-სწავლის მრავალფეროვანი, ინტერაქციული მეთოდები და 

აქტივობები, რომლებიც ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსის სილაბუსებში: 

● ლექცია 

● სემინარი 

● პრაქტიკული მუშაობა 

● დემონსტრირება/პრეზენტაცია 

● დისკუსია/დებატები 

● ანალიზი და სინთეზი 

● ახსნა-განმარტებითი   

● პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია 

● პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 



● შემთხვევის ანალიზი და სხვა. 

შეფასების 

სისტემა 

 

სადოქტორო პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოიყენება განსხვავებული 

შეფასებები, რომელთა მიზანია სტუდენტის ცოდნისა და  უნარების, მათ შორის, 

ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების, კვლევის მეთოდოლოგიის შერჩევისა 

და დამოუკიდებლად გამოყენების, აზრის არგუმენტირებულად გადმოცემის და 

სხვა უნარების შეფასებას. 

 

სასწავლო კომპონენტი  

 

სასწავლო კურსების შეფასება: 

დაუშვებელია სტუდენტის სემესტრული მიღწევის შეფასება მხოლოდ 

სემესტრის ბოლოს ჩატარებული გამოცდის მიხედვით. სტუდენტის სემესტრის 

განმავლობაში გაწეული შრომის შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 

ა) მიმდინარე (დამოუკიდებელი) მუშაობის შეფასებას; 

ბ) შუალედურ შეფასებას; 

გ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა; 

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი  მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 

ორი  სახის უარყოფითი შეფასება: 

ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

ხელახლა 

გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა2 – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს 

მნიშვნელოვანი 

სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

პროფესორის ასისტენტობა („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 8) 

არის სასწავლო კომპონენტის შემადგენელი ნაწილი და გულისხმობს 

დოქტორანტის მიერ აკადემიური პერსონალის ასისტენტობას სასწავლო 

პროცესში. აღნიშნული მოიცავს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

 
2 სემესტრის საბოლოო გამოცდაზე ჩაჭრილი სტუდენტი, მიუხედავად მისი მიღწევებისა შეფასების სხვა კომპონენტებში, ითვლება ჩაჭრილად. 



სტუდენტებისათვის: ჯგუფში მუშაობის, ლაბორატორიული სამუშაოს, 

პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარებას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდის 

საკითხების/ტესტების მომზადებას, ჩატარებასა და ა.შ. პროფესორის 

ასისტენტობა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. 51-ზე ნაკლები ქულის მიღების 

შემთხვევაში დოქტორანტი ითვლება ჩაჭრილად. ფორმდება შესაბამისი 

შეფასების უწყისი (იხ. „ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, ფორმა N 6). 

 

სემინარი დარგში/ქვედარგში („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 9) 

სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში დოქტორანტი ვალდებულია მოამზადოს 

ორი სადოქტორო სემინარი – დარგში და ქვედარგში. სემინარის შესასრულებლად 

სასწავლო სემესტრი და კრედიტების რაოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი 

სადოქტორო პროგრამით (სასწავლო გეგმა). 

 

დოქტორანტის    სასემინარო    ნაშრომი    არ    უნდა    იყოს    დისერტაციის 
შემადგენელი ნაწილი.   სემინარის თემა დარგის, ქვედარგის აქტუალურ 
საკითხებს ეძღვნება. 
სემინარის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით (60 ქულა- შინაარსობრივი 
მხარე და 40 ქულა - პრეზენტაცია). 

სასემინარო   ნაშრომის  პრეზენტაციას,   დისკუსიაში მონაწილეობას   (15–

25 წუთი)  აფასებს რექტორის ბრძანებით  შექმნილი  კომისია  (არანაკლებ 3  

პირი,  მათ შორის სამეცნიერო ხელმძღვანელი). 

სემინარის  დაცვის  საბოლოო  შეფასება  აისახება  უწყისში . სემინარი დაცულად 

ჩაითვლება თუკი დოქტორანტი საბოლოოდ მიიღებს 51 ქულას (იხ. „ბსუ-ს 

დოქტორანტურის დებულება“, თანდართული ფორმა N7). 

 

        კვლევითი კომპონენტი 

      კოლოკვიუმი („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 10) 

ბსუ–ს    დოქტორანტურაში    სწავლის    პერიოდში    სტუდენტისთვის 

განსაზღვრულია ორი კოლოქვიუმის ჩატარება. კოლოქვიუმი არის 

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის ნაწილი, რომლის მომზადება მიზნად 

ისახავს: 

ა) დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის არეალის 

გაფართოებას; 

ბ) დარგის ინოვაციური კვლევის მეთოდოლოგიის დამოუკიდებლად 

შემუშავებასა და სრულყოფას; 

გ) კოლოქვიუმის თემის შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკულ 

გააზრებას; 

დ) პრეზენტაციის უნარისა და დისპუტის ხელოვნების განვითარება-
სრულყოფას; 
ე)  სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადებას რეფერირებადი ჟურნალისათვის. 



კოლოქვიუმი      მოიცავს  დოქტორანტის  მოხსენებას,  რეცენზიისა  და 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნის წარდგენასა და დისკუსიას. 

კოლოქვიუმის შედეგის შესახებ ფორმდება შესაბამისი დეპარტამენტის 

საოქმო გადაწყვეტილება. 

 

აპრობაცია („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 11) 

 

სადოქტორო  პროგრამით  გათვალისწინებული  კრედიტების  (სასწავლო  და 

სამეცნიერო კომპონენტის) შესრულების შემდეგ (არაუგვიანეს მე-6 სემესტრის 

ბოლოს), შესაბამის დეპარტამენტში  ხდება სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი 

განხილვა (აპრობაცია). აპრობაცია მოიცავს დოქტორანტის მოხსენებას, 

რეცენზიებისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნის წარდგენას, დისკუსიას 

და შეფასებას (დადებითი - დაშვება საჯარო დაცვაზე ან უარყოფითი - ნაშრომის 

დაბრუნება გადასამუშავებლად/ხარვეზების გასასწორებლად). აპრობაციაზე 

უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში ნაშრომი ხარვეზის შესავსებად 

უბრუნდება დოქტორანტს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში გადამუშავებისა  

და  ხელახალი  წარდგენის  მიზნით,  ხოლო  დადებითი  შეფასების 

შემთხვევაში- დოქტორანტი ვალდებულია, შესაბამისი 

რეცენზიების/შენიშვნების გათვალისწინებით გადამუშავებული 

სადისერტაციო ნაშრომი, შესაბამის დოკუმენტაციასთან ერთად წარუდგინოს 

სადისერტაციო საბჭოს, აპრობაციიდან (წინასწარი დაცვა) არაუგვიანეს 6 (ექვსი)  

თვისა. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვისათვის წარდგენის წინაპირობაა 

(„ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 12) 

1.  სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვისათვის წარდგენის წინაპირობაა: 

ა)  დოქტორანტის  მიერ  სადისერტაციო  ნაშრომის  თემაზე  შესრულებული 
მინიმუმ სამი პუბლიკაცია (ნაშრომი/სტატია) უნდა იყოს დაბეჭდილი ან 
დასაბეჭდად მიღებული საზღვარგარეთ ან საქართველოში გამოცემულ და 
შესაბამის საერთაშორისო კლასიფიკატორში დაფიქსირებულ 
რეფერირებად/რეცენზირებად ელექტრონულ ან ბეჭდურ ჟურნალში ან შესაბამის 
საერთაშორისო დარგობრივ სამეცნიერო ჟურნალში ან საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, მათ შორის, ერთი სტატია უნდა იყოს 
გამოქვეყნებული Web of Science (Clarivate Analytics), ERIH PLUS (European 
Reference Index of the Humanities), Scopus ბაზებში ინდექსირებულ ჟურნალში. 

 

ბ) სადისერტაციო  ნაშრომის შეფასების პროცესის ინტერნაციონალიზაცია,  რაც 
გულისხმობს რომ დოქტორანტს ქართველი სამეცნიერო ხელმძღვანელის 
პარალელურად ჰყავდეს უცხოელი თანახელმძღვანელი ან სადისერტაციო საბჭოს 
გადაწყვეტილებით, დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შემფასებელი არის 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი დარგობრივი კვალიფიკაციის 
მქონე უცხოელი შემფასებელი ან სადისერტაციო ნაშრომის შემოკლებულ ვერსიას 



(ავტორეფერატს) აქვს საერთაშორისო რეცენზია (ბსუ-ს   სამეცნიერო კვლევების 
სამსახური,  სადისერტაციო საბჭოსთან თანამშრომლობით ქმნის უცხოელ 
ექსპერტთა მონაცემების საინფორმაციო ბაზას და უზრუნველყოფს    
ავტორეფერატის ინგლისურენოვანი ვარიანტის    საერთაშორისო რეცენზირებას, 
ფორმა N8-ის გათვალისწინებით). ჰუმანიტარულ       მეცნიერებათა,       კერძოდ,      
ქართველოლოგიისა       და კავკასიოლოგიის მიმართულების სადისერტაციო 
ნაშრომების ინტერნაციონალიზაციისათვის ამ მუხლის ,,ბ“ პუნქტის მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად საკმარისია ინგლისურენოვანი ავტორეფერატის 
გასაცნობად გაგზავნა უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო–
კვლევით ცენტრებში. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, 

მუხლი 13) 

სადისერტაციო  საბჭოს  თავმჯდომარე,  სამეცნიერო  კვლევების  სამსახურის 
მიერ დასკვნებისა და საერთაშორისო რეცენზიების     წარდგენის შემდეგ,   10 
(ათი) დღის ვადაში გამოყოფს 3 (სამ) შემფასებელს, რომელთაც სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს სადისერტაციო საბჭო. შემფასებელი         
უნდა    იყოს    მეცნიერების    იმ    დარგის/მიმართულების წარმომადგენელი, 
რომელშიც შესრულებულია დისერტაცია. შემფასებელი    არ    შეიძლება    იყოს   
დოქტორანტის    ხელმძღვანელი    ან დოქტორანტის მიერ შესრულებულ 
ნაშრომთა თანაავტორი.  
თუ 2 შემფასებელი უარყოფითად შეაფასებს დისერტაციას,   დისერტაცია 
დაცვაზე დაშვებული არ იქნება. დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს 
გადაწყვეტილება დისერტაციის დაცვაზე დაშვების, ან  არ დაშვების შესახებ. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა, შეფასება („ბსუ-ს დოქტორანტურის 

დებულება“, მუხლი 14; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს დებულება, მუხლი 7) 

სადოქტორო    ნაშრომის    დაცვა    არის    საჯარო    და    ღია.    სადოქტორო   

ნაშრომი,  აბსტრაქტი/რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე არის საჯარო და 

ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ავტორეფერატი  დაცვამდე 15 დღით  ადრე 

განთავსდება ბსუ–ს ვებ გვერდზე, დისერტაციის ერთი ეგზემპლიარი  გადაეცემა 

ბსუ–ს ბიბლიოთეკას (მუხლი 13, პუნქტი 17) 

დისერტაციის  საჯარო   დაცვა   სრულდება   მისი   შეფასებით.  შეფასების 

კრიტერიუმებია:  

ა) საკვლევი თემის აქტუალობა; 

ბ) კვლევის მეთოდების გამოყენების სათანადო დონე; 

გ) კვლევის საგანთან და ობიექტთან მათი შესაბამისობა;  

დ)  მეცნიერული სიახლე; 

ე) მოცემული დარგის განვითარებაში დისერტანტის მიერ შეტანილი წვლილი; 

ვ) შედეგების პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობების დასაბუთება; 

 



დისერტაციის შეფასება ხდება დარგობრივი სადისერტაციო კომისიის წევრების 

მიერ კონფიდენციალურად, შემდეგი შეფასებებით: 

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. 

,,ფრიადი“, ,,ძალიან კარგი“, ,,კარგი“, ,,საშუალო“, ,,დამაკმაყოფილებელი“ 

შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი. 

,,არადამაკმაყოფილებელი“ შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს 

ეძლევა გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება ერთი 

წლის შემდეგ. 

,,სრულიად არადამაკმაყოფილებელი“ შეფასების მიღების შემთხვევაში 

დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

დარგობრივი   სადისერტაციო   კომისიის   დადებითი   გადაწყვეტილების 

საფუძველზე  დოქტორანტს  შესაბამისი  დოქტორის  აკადემიურ  ხარისხს  

ანიჭებს ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო. 

პლაგიატის პრევენციის მიზნით, დოქტორანტი ვალდებულია ნაშრომის 

თავფურცლის შემდეგ  განათავსოს   განაცხადი ნაშრომში პლაგიატის 

არარსებობის შესახებ (,,როგორც  წარდგენილი   სადისერტაციო   ნაშრომის  

ავტორი,  ვაცხადებ, რომ ნაშრომი წარმოადგენს  ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს  

და არ შეიცავს სხვა ავტორების       მიერ      აქამდე      გამოქვეყნებულ, 

გამოსაქვეყნებლად         მიღებულ ან  დასაცავად წარდგენილ მასალებს, 

რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული  სათანადო 

წესების შესაბამისად“)(„ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 13, პუნქტი 

15). 

დოქტორის ხარისხის მინიჭება, დისერტაციის გამოქვეყნება და დოქტორის 

დიპლომის გაცემა („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 15) 

ბსუ-ს დოქტორანტს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს (Ph.D) ანიჭებს შესაბამისი 

ფაკულტეტის  სადისერტაციო  საბჭო.  მისანიჭებელი  აკადემიური  ხარისხის 

ფორმირება ხდება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიერ დადგენილი 



კვალიფიკაციის ფორმირების წესის შესაბამისად–მიმართულებების 

ან/დადარგის/სპეციალობის მითითებით. 

დოქტორანტი ვალდებულია დისერტაციის დაცვის შემდეგ, ფაკულტეტის მიერ 

დადგენილ ვადაში (1–3 თვე) გამოაქვეყნოს დისერტაცია ბეჭდური ან 

ელექტრონული ფორმით (დისერტაციის ერთი ბეჭდური ან ელექტრონული 

ეგზემპლარი უნდა გადაეცეს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკას. დისერტაცია 

ელექტრონული ფორმით უნდა გ ამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე). 

დოქტორის     დიპლომი     სტანდარტულ     დანართთან     ერთად     გაიცემა 

დისერტაციის გამოქვეყნების შემდეგ. 

 

დასაქმების 

სფეროები 

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულებს, შეძენილი ცოდნისა და 

ტრანსფერული უნარების საფუძველზე, დასაქმება შეუძლიათ შესაბამისი 

პროფილის როგორც აკადემიურ, ასევე სახელმწიფო, საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებში: 

 განათლების სფერო 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

 შესაბამისი პროფილის კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები  

 მუზეუმები 

 საგამომცემლო დაწესებულებები 

 არქივები  

 ბიბლიოთეკები 

 მედია (ტელე, რადიო, ციფრული). 

 შესაბამისი პროფილის საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევითი 

პროგრამები და პროექტები  

 არასამთავრობო ფონდები და ორგანიზაციები და სხვ. 

სწავლის 

საფასური 

საქართველოს 

მოქალაქე და 

უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე 

სტუდენტებისა

თვის 

ბსუ-ში დოქტორანტურაში სწავლის საფასური განსაზღვრულია 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის #07-01/36 

გადაწყვეტილებით (კოდიფიცირებული), რომლის მიხედვითაც,  

საქართველოს მოქალაქეებისთვის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის წლიური 

საფასური შეადგენს  3000 ლარს. უცხო ქვეყნის და მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისთვის კი - 3000 აშშ დოლარს (პუნქტი 2). 

დოქტორანტის ვალდებულება  აისახება  მის  მიერ  ხელმოწერილ 

,,დოქტორანტურაში სწავლის ხარჯთაღრიცხვაში“ (ფორმა N 9), რომელიც არის 

ბსუ-ს და დოქტორანტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელი 

ნაწილი. ხარჯთაღრიცხვის    გაფორმება ხდება    პირველი სასწავლო წლის 

დასაწყისში. შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ბრძანებით შესაძლებელია ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილი იქნეს 

ცვლილებები, რაც გონივრულ ვადაში ეცნობება დოქტორანტს („ბსუ-ს 

დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 16, პუნქტი 3). 

 



პროგრამის 

განხორციელებ

ისათვის 

საჭირო 

ადამიანური და 

მატერიალური 

რესურსი 

პროგრამა ხორციელდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ბსუ-ს #1 

კორპუსი), რომელიც უზრუნველყოფილია  შესაბამისი ინვენტარითა და 

ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიებით, საკონფერენციო 

დარბაზებით, სასწავლო/სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიებით და 

კომპიუტერული კლასებით. შექმნილია დოქტორანტის საჭიროებებზე 

ორიენტირებული სასწავლო და კვლევითი გარემო: დოქტორანტებისთვის 

შეუზღუდავადაა ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები. კერძოდ, უნივერსიტეტისა ილია 

ჭავჭავაძისა და  ფაკულტეტის სამეცნიერო ცენტრების, სასწავლო კაბინეტების 

(ქართველოლოგიის, თარგმანისა და ინტერდისციპლინური კვლევების, 

დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრების, ასევე  რომანისტიკის, გერმანისტიკის, 

ანგლისტიკის, ამერიკანისტიკის, სლავისტიკის, თურქოლოგიის, კლასიკური 

ფილოლოლოგიისა და ბიზანტინოლოგიის სასწავლო კაბინეტების) 

სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების ბეჭდური და ელექტრონული ფონდები: 

სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, პერიოდული გამოცემები, ონლაინ 

რესურსები და სხვ.;   შეუძლიათ ისარგებლონ ბიბლიოთეკაში, კაბინეტებსა და 

ფაკულტეტის საგანგებოდ გამოყოფილ სივრცეებში განთავსებული 

კომპიუტერული ტექნიკით; შეუზღუდავი და უფასო ინტერნეტით, 

დოქტორანტებს შეუძლიათ, ისარგებლონ ელექტრონული სამეცნიერო ბაზებით, 

კერძოდ,  უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ საერთაშორისო ბაზებთან:  
• Elsevier - www.elsevier.com;  
• sciencedirect- www.sciencedirect.com;  
• Scopus - www.scopus.com;  
• EBSCO, Jstor და სხვა.  

ასევე, უნივერსიტეტს გააჩნია წვდომა კემბრიჯის სხვადასხვა მიმართულების 

ბაზებთან, ჩამონათვალი და მათზე ზოგადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბსუ-ს 

ვებგვერდზე: https://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-174/index.html  

• ბიბლიოთეკა იყენებს მართვის ინტეგრირებულ სისტემებს „Open Biblio“ და 

„KOHA“, რაც საშუალებას აძლევს მკითხველს დისტანციურად მონახოს და 

დაჯავშნოს მისთვის საინტერესო რესურსი;  

დამატებითი ინფორმაცია საბიბლიოთეკო რესურსების შესახებ იხილეთ ბმულზე 

- http://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-237/index.html).  
ბსუ, როგორც ორგანიზაცია, დარეგისტრირებულია EURAXESS-ის პორტალზე, 

შესაბამისად, უნივერსიტეტის პერსონალს აქვთ შესაძლებლობა 

დარეგისტრირდნენ EURAXESS ვებგვერდზე,  ჩაერთონ საერთაშორისო 

კონკურსებსა და პროექტებში და მოიპოვონ დაფინანსება.  

უნივერსიტეტში მიმდინარე წელს გაიხსნა Horizon Europ-ის ოფისი, სადაც 

დოქტორანტებს შეუძლიათ მიიღონ დეტალური ინფორმაცია სამეცნიერო 

გრანტების კონკურსების და ა.შ. შესახებ. 

 



ბსუ-ში  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  შექმნილია სათანადო 

პირობები დოქტორანტთა  საერთაშორისო მობილობის წახალისებისათვის, 

საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში და სხვა სამეცნიერო აქტივობებში 

მონაწილეობისათვის; ფაკულტეტზე სისტემატურად ტარდება საერთაშორისო 

კონფერენციები, რომელში მონაწილეობის საშუალება აქვთ დოქტორანტებსაც; 

პერიოდულად ტარდება დოქტორანტთა კონფერენციები,რაც მიმართულია 

დოქტორანტის პიროვნული, პროფესიული და კარიერული განვითარებისკენ; 

ბოლო წლებში ჩატარდა ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტთა 3 კონფერენცია (2010, 2015, 2017), მასალები დაბეჭდილია. 2023 

წელს იგეგმება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა 

მეოთხე  კონფერენციის ჩატარება. 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს, 

ძირითადად,  ქართული ფილოლოგიის, ევროპეისტიკის, 

აღმოსავლეთმცოდნეობისა და სლავისტიკის დეპარტამენტების აკადემიური 

პერსონალი (მონაცემები მათ შესახებ იხ. დანართებში) 

 

პროგრამის 

ფინანსური 

უზრუნველყოფ

ა 

 

იხ. თანდართული პროგრამის ბიუჯეტი   

ბ ს უ - ს  ბიუჯეტი       სადოქტორო       საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტური 

განხორციელების მიზნით, ითვალისწინებს სამეცნიერო-კვლევითი 

ინფრასტრუქტურის, სამეცნიერო ბაზების ხელმისაწვდომობის, საბიბლიოთეკო 

ფონდების  განვითარებას; ყოველმხრივ წახალისებულია  გარე დაფინანსების 

წყაროების მოძიება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიზნობრივი 

კვლევების განხორციელებისათვის. ბოლო წლებში არაერთი სადისერტაციო 

ნაშრომი შესრულდა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და სხვა 

სამეცნიერო გრანტებში დოქტორანტების ჩართულობით. 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

(საჭიროების 

შემთხვევაში) 

2022  წელს ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ლინგვისტიკის“ 

სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი როლანდ შავაძე (ამჟამად დაცვის 

რეჟიმშია) მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი გახდა:  

https://bsu.edu.ge/main/page/17514/index.html 

აღსანიშნავია, რომ ის „Erasmus+“-ის გაცვლითი პროგრამით ერთი სემესტრი 

სწავლობდა ბულგარეთის რუსეს უნივერსიტეტში; ასევე აშშ-ის მასწავლებელთა 

დახელოვნების სახელმწიფო პროგრამით (TEA) The Teaching Excellence and 

Achievement 6 კვირის განმავლობაში  იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში (2021წ.), მიღებული ცოდნისა და 

გამოცდილების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ლიდერად განათლების სფეროში. 
 
 


