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შეთანხმებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ოქმი № 11,    19 სექტემბერი 2022 წელი 

პრორექტორი   /ასოც. პროფ. დოქტ. ნინო ჯოჯუა/ 

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №48,   20 სექტემბერი 2022 წელი 

ფაკულტეტის დეკანი       /პროფ. დოქტ. თამარ შიოშვილი/  

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი № 31, 26 სექტემბერი, 2022 წელი 

რექტორი         /დოქტ. საფფეთ ბაირაქთუთანი/  
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მიმართულება:  03 განათლება 

 

დარგი / სპეციალობა: 0301 განათლების მეცნიერებები 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: განათლების მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი) /Education Sciences (delivered in English) 

 

ფაკულტეტი: განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ი: ეკატერინე ფიფია, აფილირებული  პროფესორი განათლებაში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

დოქტორი 

მობილური: +995 593 14 77 97 

ელ. ფოსტა: ekapipia@ibsu.edu.ge 

 

განათლების საფეხური: დოქტორანტურა (უმაღლესი განათლების III საფეხური) 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების მეცნიერებების დოქტორი / Doctor of Education Sciences 

 

კვალიფიკაციის კოდი: 0301 

 

სწავლების ენა: ინგლისური 
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პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი 

 

პროგრამის სტრუქტურა: სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სავალდებული სასწავლო კურსებს (50 კრედიტი) და  ათი კრედიტის არჩევით 

სასწავლო კურსებს). არჩეული სასწავლო კურსები საშუალებას აძლევს დოქტორანტს მიიღოს გაღრმავებული ცოდნა განათლების მეცნიერებების 

კერძო სფეროში. დოქტორანტის ინტერესის გარდა, არჩევანი დამოკიდებულია მის წინა საფეხურებზე მიღებულ განათლებაზე: მხოლოდ 

ფილოლოგიის ბაკალავრის ან მაგისტრის დიპლომის მქონე დოქტორანტებს შეუძლიათ აირჩიონ სასწავლო კურსები „ინგლისური ენის სწავლება 

სპეციალური მიზნებისთვის,“„სოციოლინგვისტიკა“ და „გამოყენებითი ლინგვისტიკა“, როცა „კურიკულუმის, სილაბუსისა და კურსის 

შემუშავება და შეფასება“ და „განათლების სამართლებრივი რეგულირება“ - ნებისმიერმა დოქტორანტმა.  სასწავლო კურსები „უმაღლესი 

განათლების მენეჯმენტი და ადმინისტრირება“ და „ლიდერობა განათლებაში“ სასურველია იმ დოქტორანტებმა აირჩიონ, ვისი სადისერტაციო 

თემაც ეხება სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებას ან ვისაც აინტერესებს კარიერის გაგრძელება ამ მიმართულებით. სასწავლო კურსი 

“პროფესორის ასისტირება” (5 კრედიტი) სავალდებულოა იმ დოქტორანტებისთვის, ვისაც არ აქვს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სწავლების გამოცდილების სულ მცირე ერთი წელი. 

კვლევითი კომპონენტი (სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობა) სავალდებულოა და უნდა შესრულდეს მინიმუმ ორ წელიწადში. 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პროგრამის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. პროგრამის მოთხოვნაა, რომ, პროგრამისთვის აუცილებელი ფონური ცოდნის უზრუნველყოფის 

მიზნით, ბაკალავრის ან მაგისტრის აკადემიური ხარისხი იყოს მოპოვებული განათლების, ფსიქოლოგიის, ან ფილოლოგიის დარგში ანდა 

ფლობდეს მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი 60-კრედიტიანი პროგრამის სერტიფიკატს.  

კანდიდატს უნდა ჰქონდეს გამოქვეყნებული ერთი სტატია (საკონფერენციო მასალების ჩათვლით) პროგრამის სფეროში.  

კანდიდატისთვის აუცილებელია მინიმუმ ერთწლიანი პედაგოგიური გამოცდილება ან განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

საუნივერსიტეტო წესის მიხედვით, სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის კანდიდატი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას C1დონეზე, რომელიც 

დადასტურებულია ერთ-ერთი საერთაშორისო სერტიფიკატით ან ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლით. კანდიდატს შეუძლია 

ჩააბაროს შესაბამისი დონის გამოცდა შზსუ-ში.  

ასევე საუნივერსიტეტო წესის მიხედვით, სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის კანდიდატებმა უნდა წარადგინონ კვლევის გეგმის მონახაზი, 

რომლის პროგრამის მოთხოვნებთან შესაბამისობას ქვემოთ მოტანილი რუბრიკის მიხედვით ადასტურებს დარგობრივი სადისერტაციო საბჭოს 

სულ ცოტა 3 წავრებისგან შედგენილი კომისია და ინტერვიუ / ზეპირი პრეზენტაცია ამავე კომისიის წინაშე.  
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კვლევის გეგმის შეფასების კრიტერიუმები 
 

კრიტერიუმი / დონე არ არის 

ასახული 
მიუღებელი მისაღები, მაგრამ საჭიროებს 

მნიშვნელოვან ცვლილებებს 

მისაღები, მცირე 

ცვლილებებით 
მისაღები 

სათაური: არც ჭარბად 

ვიწრო, არც ზედმეტად 

ფართო; ტერმინები 

ადეკვატურადაა 

გამოყენებული; ჟღერს 

თანამედროვედ 

0 1 2 3 4 

აქტუალობა და სიახლე: 

თემა თანამედროვეა, 

ნაკლებად შესწავლილი; 

სიახლისა და აქტუალობის 

პოტენციალი 

წარმოდგენილია 

0 1 2 3 4 

თეორიული და 

პრაქტუკული ღირებულება: 

ნაჩვენებია, თუ რა გავლენა 

ექნება კვლევას დარგზე 

0 1 2 3 4 

ლიტერატურის მიმოხილვა: 

წარდგენილია ძირითადი 

მიღწევები მოცემულ 

პრობლემაზე; 

ლიტერატურის სია მოიცავს 

სულ ცოტა 10 მნიშვნელოვან 

დასახელებას 

0 1 2 3 4 

კვლევითი კითხვები / 

ჰიპოთეზა არის 

ორიგინალური და კარგად 

ჩამოყალიბებული 

0 1 2 3 4 

კვლევის მეთოდები 

შეესაბამება თემას და 

0 1 2 3 4 
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კარგად არის 

განსაზღვრული 

ენობრივი აკადემიურობა და 

გამართულობა 
0 1 2 3 4 

მთლიანი შეფასება 

(მაქსიმუმ 28): 

    

 

 
 არ 

გამოსულა 

ინტერვიუზ

ე 

არადამაკნაყო

ფილებელი 
დამაკმაყოფილებელი კარგი საუკეთესო 

ინტერვიუ / ზეპირი 

პრეზენტაცია *: 

კანდიდატი  თემის ღრმა 

ცოდნის დემონსტრირებას 

ახდენს, შეუძლია 

დაასაბუთოს კვლევის 

გეგმის ნებისმიერი 
საკითხი 

0 1 2 3 4 

 
* კანდიდატი, რომელიც მიიღებს სულ ცოტა 15 ქულას წინა კრიტერიუმების მიხედვით, დაიშვება ინტერვიუზე; კანდიდატს, რომელიც მოაგროვებს 13-14 

ქულას, შეუძლია ხელახლა შემოიტანოს გეგმა საბუთების ჩაბარების მითითებულ ვადებში.  
 
** გასაუბრების გამსვლელი ქულაა 2. კონკურსის შემთხვევაში გამსვლელი ქულების მქონე კანდიდატებიდან აირჩევა უფრო მაღალი ქულების მქონე 

კანდიდატები). 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი - განათლების ლიდერები, 

რომელიც ჩართულია განათლების დარგის ან/და ინგლისური ენის სწავლების სასწავლო კურსების წაკითხვაში, კვლევით და ადმინისტრაციულ სამუშაოში, 

რომლებსაც გათვითცნობიერებული აქვთ განათლების თეორიები და პრაქტიკა, შეუძლიათ შესწავლილი თეორიების პრაქტიკულად გამოყენება, კრიტიკულ 

ანალიზი და,  მათზე დაყრდნობით, განათლებაში სიახლეების დანერგვა, პრობლემების დაგაჭრა, კოლეგებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

განათლების თემატიკაზე, სტუდენტების სწავლება და მათი ცოდნის შეფასება თანამედროვე მეთოდებზე დაყრდნობით. 

წარმოდგენილი მიზანი მოიცავშ შემდეგ ამოცანეს: კურსდამტავრებულებს აქვთ: 
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● განათლების თეორიებისა და პრაქტიკის ცოდნა-გააზრება, ასევე უნარი პრაქტიკულად გამოიყენონ შესწავლილი თეორიები იმისათვის, რომ გადაჭრან 

პრობლემები, კოლეგებთან და უფრო ფართო საზოგადოებასთან მოახდინონ კომუნიკაცია განათლების საკითხებზე, მიაწოდონ სტუდენტებს ცოდნა 

და შეაფასონ ის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით; 

● კვლევის უნარები, მათ შორის შესწავლილი თეორიების კრიტიკული ანალიზის უნარი, კვლევაში მონაწილეობის უნარი, პროფესიულ განვითარებაში 

მონაწილეობის უნარი, ასევე უნარი უხელმძღვანელონ სხვების კვლევას უახლესი მეთოდების გამოყენებით;  

● სტუდენტზე-ორიენტირებული და ჰუმანისტური პლატფორმა დიდაქტიკაში და განათლების ფსიქოლოგიაში; 

 

 

● უნარი განახორციელონ მეცნიერულად-დაფუძნებული ინოვაცია და გაიზიარონ მის შესახებ ცოდნა საგანმანათლებლო და უფრო ფართო 

საზოგადოებაში. 

 

 

სწავლის შედეგი: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

პროგრამის დასრულებისას სტუდენტს აქვს განათლების მეცნიერებების თეორიების, პრინციპების, პრაქტიკის, მიმდინარე ცვლილებებისა და სირთულეების 

ღრმა, უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნა: 
ა) განათლების მეცნიერებებთან დაკავშირებული თეორიების, პრინციპებისა და პრაქტიკის ისეთი ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა;   
ბ) განათლების დარგში გამოყენებული კვლევის მეთოდების ისეთი ცოდნა, რომელიც რეფერირებად ჟურნალში გამოსაქვვეყნებელი სტატიის, კვლევითი 

პროექტისა და დისერტაციის უდევს საფუვლად.  

  შედეგის შეფასება: 
ინდიკატორი შეფასების დონეები 

არადამაკმაყოფილებელი დამაკმაყოფილებელი კარგი საუკეთესო 
 
დოქტორანტს შეუძლია 

იმსჯელოს 

განათლებასთან 

დაკავშირებულ 

დოქტორანტმა 

(პრაქტიკულად) არ იცის 

დარგის თეორიები, 

პრინციპები და პრაქტიკა.  
 

დოქტორანტმა 

დამაკმაყოფილებლად იცის 

დარგის თეორიები, 

პრინციპები და პრაქტიკა. 

 დოქტორანტმა საკმაოდ 

კარგად იცის დარგის 

თეორიები, პრინციპები და 

პრაქტიკა, თუმცა, ის 

დოქტორანტმა ძალიან 

კარგად იცის დარგის 

თეორიები, პრინციპები და 

პრაქტიკა.     
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თეორიებზე, პრინციპებსა 

და პრაქტიკაზე. 

 
 
(ასახულია დახურულ 

ტესტებში - სტუდენტი ვერ 

პასუხობს 2/3 ან მეტ 

საკითხებს, 

პრეზენტაციებში, 

პროექტებსე და ესეებში - 

სტუდენტი მსჯელობისას არ 

ახსენებს შესწავლილ 

თეორიებს) 

თუმცა, ის იშვიათად ან 

მცდარად იყენებს ამ ცოდნას.    
 
(ასახულია დახურულ 

ტესტებში - სტუდენტი  

პასუხობს ნახევარზე მეტს 

2/3-მდე  საკითხებს, 

პრეზენტაციებში, 

პროექტებსა და ესეებში - 

სტუდენტი მსჯელობისას კი 

სწორად აანალიზებს მათ 

შინაარსობრივად, მაგრამ 

თითქმის არ ახსენებს 

შესწავლილ თეორიებს) 

ზოგჯერ მცდარად იყენებს 

ამ ცოდნას.   
 
(ასახულია დახურულ 

ტესტებში - სტუდენტი  

პასუხობს 2/3-ზე მეტ 

საკითხებს, 

პრეზენტაციებში, 

პროექტებში და ესეებში - 

სტუდენტი მსჯელობისას   

მეტ-ნაკლებად ახსენებს 

შესწავლილ თეორიებს)    

 
 
(ასახულია დახურულ 

ტესტებში - სტუდენტი 

პასუხობს 90%-ზე მეტ 

საკითხებს, 

პრეზენტაციებში, 

პროექტებსა და ესეებში - 

სტუდენტი მსჯელობისას 

ყოველთვის ადეკვატურად 

ახსენებს შესწავლილ 

თეორიებს)    

განათლების დარგში 

გამოყენებული კვლევის 

მეთოდების ისეთი ცოდნა, 

რომელიც რეფერირებად 

ჟურნალში 

გამოსაქვვეყნებელი 

სტატიის, კვლევითი 

პროექტისა და 

დისერტაციის უდევს 

საფუვლად  

დოქტორანტმა 

(პრაქტიკულად) არ იცის 

კვლევის მეთოდები. 
 
(ასახულია კვლევით 

პროექტში, სტატიაში ან/და 

დისერტაციაში - ის არ 

ასახელებს სწორად მეთოდს, 

არ ახსნის მეთოდის არჩევანს 

ან/და რეალურად არ იყენებს 

მას) 

დოქტორანტმა ძირითადად 

იცის კვლევის მეთოდები. 
 
(ასახულია კვლევით 

პროექტში, სტატიაში ან/და 

დისერტაციაში - ის ზოგჯერ 

მცდარად ასახელებს 

მეთოდს, ვერ ასაბუთებს 

კარგად მეთოდის არჩევანს 

ან/და ზედაპირულად 

იყენებს მას) 

დოქტორანტმა საკმაოდ 

კარგად იცის კვლევის 

მეთოდები. 
 
(ასახულია კვლევით 

პროექტში, სტატიაში ან/და 

დისერტაციაში - ის 

ადეკვატურად ასახელებს 

მეთოდს, მეტ-ნაკლებად 

ასაბუთებს მეთოდის 

არჩევანს და საკმაოდ 

ეფექტურად იყენებს მას) 

დოქტორანტმა ძალიან 

კარგად იცის კვლევის 

მეთოდები. 
 
(ასახულია კვლევით 

პროექტში, სტატიაში ან/და 

დისერტაციაში - ის 

სრულიად ადეკვატურად 

ასახელებს მეთოდს, 

ასაბუთებს მის არჩევანს და 

მაღალი ეფექტურობით 

იყენებს მას) 

 

უნარი: 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებულ აქვს უნარი: 

 

● განათლების დარგის კვლევა დაგეგმოს და განხორციელოს აკადემიური კეთილსინდისიერების პრონციპების დაცვით;  
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● საკუთარი კვლევითი პლატფორმის (ანკეტების, ინტრევიუს საკითხების, ცოდნის შესაფასებელი ტესტების) შემუშაოს, განათლების სფეროს 

ექსპერიმენტი დაგეგმოს და განხორციელოს, მისი შედეგების ინტერპრეტაცია სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით, რომელიც ახალი ცოდნის 

შექმნაზეა ორიენტირებული (საერთშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე); 

● შეარჩიოს განათლების მეცნიერებების ამა თუ იმ ასპექტის კვლევის (სტატიის, პროექტის, დისერტაციის) თანამედროვე თემა, ამ თემის 

გათვალისწინებით განახორციელოს რელევანტური კვლევითი ლიტერატურის მოძიება და კრიტიკული ანალიზი, დასვას პრობლემური კითხვები, 

შეარჩიოს კვლევის ადეკვატური მეთოდები და შეიმუშაოს ჰიპოთეზა, შემდეგ კი შეამოწმოს მისი ნამდვილობა, მოახდინოს მიღებული სტატისტიკური 

მონაცემების ინტერპრეტაცია, გადაჭრას გაანალიზებული პრობლემა. მოამზადოს საგანმანათლებლო კვლევის მიღებული შედეგები საერთაშორისო 

რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციისათვის, ასევე წარუდგინოს კოლეგებს და ფართო საზოგადოებას საკუთარი კვლევა პრეზენტაციის სახით;  

● განახორციელოს ინოვაცია განათლების სფეროში, ახლებურად გადაჭრას განათლებასთან დაკავშირებული კომპლექსური პრობლემები, შექმნან ახალი 

ცოდნა; 

● პროფესიულ თემატიკაზე ცხადად და აკადემიურად განახორციელოს კომუნიკაცია, მიიღოს მონაწოლეობა დისკუსიაში საერთაშორისო და 

ადგილობრივ პროფესიულ და ფართო საზოგადოებასთან.   

 

შედეგის შეფასება: 
 

ინდიკატორი შეფასების დონეები 
არადამაკმაყოფილებელი დამაკმაყოფილებელი კარგი საუკეთესო 

სტატიის, დისერტაციის 

თემა კარგად არის 

შერჩეული (თანამედროვე 

და აქტუალურია) და 

ჩამოყალიბებული. 

არ განხორციელებულა ან 

დაბალ 

(არადამაკმაყოფილებელ) 

დონეზეა შესრუდელული 

სათაური გარკვეულწილად 

ბუნდოვანია და არ მოიცავთ 

შესასწავლი ცვლადების 

დაახელებას; თემა დიდად არ 

გამოირჩევა 

თანამედროვეობით   

სათაური ცხადი 

აკადემიური ენით არის 

დაწერილი; თემა საკმაოდ 

თანამედროვე და 

ინივაციურია 

სათაური ცხადი 

აკადემიური ენით არის 

დაწერილი; ის 

ერთდროულად 

ლაკონურა და 

ამომწურავია; თემა 

უაღრესად აქტუალური 

და ინოვაციურია 
კვლევაზე დაფუძნებილი 

პრეზენტაცია, ესე, 

პროექტი და დისერტაცია 

კარგად არის დაგეგმილი / 

სტრუქტურირებული და 

გეგმა ძალიან მწირე ოდენობის 

დეტალს მოიცავს, შერჩეულ 

თემას ვერ ფარავს; ნაწერი 

ქაოტურია და გეგმას არ მიყვება 

გეგმა მეტ-ნაკლებად 

გაშლილია, ასახავს თემაში 

შემავალ საკითხებს, ნაწერი 

გეგმას დამაკმაყოფილებლად 

მოყვება 

გეგმა საკმაოდ 

დეტალიზებული და 

ლოგიკურია; ნაწერი 

კარგად ასახავს გეგმის 

(თითქმის) ყველა ნაწილს 

გეგმა შერჩეულ თემას 

ყველა შესაძლო კუთხით 

იხილავს; იგი სრულიად 

ლოგიკურია; ნაწერი 

ზუსტად მოყვება გეგმას 

და ყველ მის ასპექტს 

ამომწურავად იხილავს 
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შემუშავებულ გეგმას 

მიყვება.  

პრეზენტაციის, ესეს, 

პროექტისა თუ 

დისერტაციისათვის 

თემატურად, ხარისხითა 

და დონით შესატყვისი 

ლიტერატურა არის 

გამოყენებული. 

გამოყენებული ლიტერატურა 

მწირია რა არაადეკვატურად 

არის წარმოდგენილი 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ზომიერი მოცულობისაა, 

ძირითადად რელევანტურია 

(ესეს/კვლევის თემას ასახავს, 

თემატურად შეესაბამება 

ნაწერს/კვლევას  

გამოყენებული 

ლიტერატურა საკმაოდ 

მდიდარია, თემატურად და 

დონთ/ხარისხით 

შეესაბამება ნაწერს/კვლევას 

გამოყენებული 

ლიტერატურა არჩეული 

თემის ამომწურავად 

განხილვის საშუალებას 

იძლევა, იგი კვლევითი, 

თანამედროვე და 

ინოვაციურია  

პრეზენტაცია, ესე, 

პროექტი და დისერტაცია 

იცავს ციტირებისა და 

გამოყენებული წყაროების  

მითითების წესს. 

ნაშრომში ციტირების წესი 

საერთოდ არ არის დაცული ან 

სერიოზულად დარღვეულია  

ნაშრომში ციტირების წესი 

დამაკმაყოფილებლად არის 

დაცული (ინფორმაცია 

სრულია, მაგრამ არსებობს 

ტექნიკური ხარვეზები) 

ნაშრომში ციტირების წესი 

ძირითადად დაცულია, 

თუმცა მცირეოდენ 

ტექნიკური შეცდომაა 

დაშვებული  

ნაშრომში ციტირების 

წესი სრულიად 

დაცულია 

დოქტორანტის მიერ 

შედგენილი კითხვარი, 

ინტერვიუს საკითხები, 

ცოდნის შესაფასებელი 

ტესტი პასუხობს მათი 

შედგენის წესებს.  

დოქტორანტს არა აქვს დაცული 

კითხვარის, ინტერვიუს 

კითხვების, ტესტების 

ვარგისიანობის წესები 

(პილოტირება და 

სტანდარტიზაცია არ გაუვლია)  

დოქტორანტს მეტ-ნაკლებად 

დაცული აქვს კითცვარის, 

ინტერვიუსა და ტესტების 

შედგენის წესები (კითხვები 

გასაგებია, პასუხის გაცემა მათ 

გააზრებას მოითხოვს; თუმცა, 

მათ მხოლოდ პილოტირება 

გაიარეს)   

დოქტორანტს ძირითადად 

დაცული აქვს კითხვარის, 

ინტერვიუსა და ტესტების 

შედგენის წესები (კითხვები 

გასაგებია, პასუხის გაცემა 

მათ გააზრებას მოითხოვს), 

ისინი კარგად ასახავენ 

საკვლევ საკითხებს 

დოქტორანტს სრულიად 

დაცული აქვს 

კითხვარის, ინტერვიუსა 

და ტესტების შედგენის 

წესები (კითხვები 

გასაგებია, პასუხის 

გაცემა მათ გააზრებას 

მოითხოვს), ისინი 

ამომწურავად ასახავენ 

საკვლევ საკითხებს 
დისერტაციაში, კვლევით 

სტატიაში ექსპერიმენტი  

კარგად არის დაგეგმილი და 

განხორციელებულია გეგმის 

მიხედვით. 

ჩარატებული კვლევა 

სინამდვილეში ესპერიმენტს არ 

წარმოადგენს 

ჩატარებული კვლევა შეიძლება 

ჩაითვალოს ექსპერიმენტად, 

მასში საკონტროლო და 

ექსპერიმენტული ჯგუფი 

მონაწილეობდა, 

ჩატარებული კვლევა 

ნამდვილად 

ექსპერიმენტია, მასში 

საკონტროლო და 

ექსპერიმენტული ჯგუფი 

ჩატარებული კვლევა 

ნამდვილად 

ექსპერიმენტია, 

ექსპერიმენტის 

ჩატარების ყველა წესის 
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ცოდნა/შეხედულებები თავში 

და ბოლოს არის შედარებული, 

თუმცა კვლევის აღწერას 

ზოგოერთი აუცილებელი 

დეტალი აკლია 

მონაწილეობდა, 

ცოდნა/შეხედულებები 

თავში, შუალედში და 

ბოლოს არის შედარებული; 

კვლევა საკმაოდ კარგადაა 

აღწერილი  

დაცვით შედარებული; 

კვლევა ამომწურავად 

არის აღწერილი 

დოქტორანტი იყენებს 

კვლევის შედეგების 

შეფასების სტატისტიკურ 

მეთოდებს. 

სტატისტიკური მეთოდები არ 

არის გამოყენებული 
სტატისტიკური მეთოდები 

შეზღუდულია პროცენტული 

მაჩვენებლებით და საშუალო 

არითმეტიკულით 

მონაცემთა სტატისტიკური 

მონაცემების 

დასამუშავებლად 

სათანადო პროგრამული 

უზრუნველყოფაა 

გამოყენებული  

მონაცემთა 

სტატისტიკური 

მონაცემების 

დასამუშავებლად 

სათანადო პროგრამული 

უზრუნველყოფაა 

გამოყენებული, 

გამოყენებულია 

შედეგების შეფასების 

ერთზე მეტი ხერხი 
პრეზენტაცია, ესე, 

პროექტი, სტატია ან / და 

დისერტაცია მოიცავს 

კრიტიკულ ანალიზს. 

ფაქტები/შეხედულებები 

მხოლოდ ჩამოთვლილია, 

ანალიზი არ არის 

განხორციელებული 

სხვა ავტორების მოტანილი 

აზრები ერთმანეთს არის 

შედარებული, შეჯამებული, 

დოქტორანტი გამოხატავს 

თავის დამოკიდებულებას მათ 

მიმართ და ასაბუთებს მას 

სხვა ავტორების მოტანილი 

აზრები ერთმანეთს არის 

შედარებული, 

შეჯამებული, დოქტორანტი 

გამოხატავს საკუთარ 

დამოკიდებულებას მათ 

მიმართ და ასაბუთებს მას, 

კრიტიკულად იხილავს 

საკითხს (ასახელებს 

როგორც დადებით მხარეს, 

ისე ხარვეზებს) 

სხვა ავტორების 

მოტანილი აზრები 

ერთმანეთს არის 

შედარებული, 

შეჯამებული, 

დოქტორანტი მკაფიოდ 

გამოხატავს საკუთარ 

დამოკიდებულებას მათ 

მიმართ და ეფექტურად 

ასაბუთებს მას, 

კრიტიკულად იხილავს 

საკითხს (ასახელებს 

როგორც დადებით 

მხარეს, ისე ხარვეზებს), 

ანალიზის შედეგად 

ახალი აზრია 

გამოთქმული ან 

არსებული 

შეხედულებები 
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ახლებურად არის 

განხილული 
სტატია, პროექტი, 

დისერტაცია 

მეცნიერული სიახლით / 

ინოვაციით ხასიათდება. 

სტატია, პროექტი, დისერტაცია 

სიახლით არ ხასიათდება 
სტატია, პროექტი, 

დისერტაცია გარკვეული 

სიახლით ხასიათდება 

(ცნობილი აზრები / ფაქტები 

ახლებურად არის განხილული 

ან ახალი აზრი / სწავლების 

მეთოდი / მიდგომა არის 

შემოთავაზებული, თუმცა არ 

არის სიღრმისეულად 

დასაბუთებული / ახსნილი).  

სტატია, პროექტი, 

დისერტაცია სიახლით 

ხასიათდება (ცნობილი 

აზრები / ფაქტები 

ახლებურად არის 

განხილული და ახალი 

აზრი / სწავლების მეთოდი / 

მიდგომა არის 

შემოთავაზებული / 

ახსნილი). 

სტატია, პროექტი, 

დისერტაცია სიახლით 

ხასიათდება (ახალი 

აზრი / სწავლების 

მეთოდი / მიდგომა არის 

შემოთავაზებული, 

რომელიც 

სიღრმისეულად არის 

დასაბუთებული / 

ახსნილი). 
დოქტორანტი 

ეფექტურად ახდენს 

საკონფერენციო 

მოხსენების, პროექტისა 

ან/და დისერტაციის 

პრეზენტაციას და მის 

ირგვლივ დისკუსიაში 

გასცემს სრულყოფილ 

პასუხებს.  

დოქტორანტი არ მონაწილეობს 

ან არაეფექტურად 

მონაწილეობს პროფესიულ 

დისკუსიებში (არ მიუღია 

მონაწილეობა კონფერენციაში; 

არ არის ჩართული ან 

არაადეკვატურად 

მონაწილეობს დისკუსიებში 

სემინარების დროს, 

პრეზენტაციისას).    

დოქტორანტი მეტ-ნაკლებად 

აქტიურად და ეფექტურად 

მონაწილეობს პროფესიულ 

დისკუსიებში სემინარზე და 

პრეზენტაციისას.    

დოქტორანტის მოხსენებამ 

უნივერსიტეტში 

ჩატარებულ 

კონფერენციაზე ინტერესი 

გამოიწვია; ის აქტიურად 

და ძირითადად 

ეფექტურად იყო ჩართული 

სემინარზე და 

პრეზენტაციისას.  

დოქტორანტმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციაში მიიღო 

მონაწილეობა, ის ძალიან 

აქტიურად და საკითხის 

ღრმა ანალიზით 

მონაწილეობს 

დისკუსიებში სემინარსა 

და პრეზენტაციისას. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 
● დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს აქვს უნარი აკადემიურ ან/და პროფესიულ კონტექსტში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული განათლების 

სფეროს კვლევითი პროექტები ან/და განვითარებაზე ორიენტირებული ღონისძიებები განხორციელოს ხელმძღვანელობითი, აკადემიური ან/და 

პროფესიული კეთილკეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით, ასევე ინოვაციურობისა და დამოუკიდებლობის დემონსტირირებით. 

 

ინდიკატორი  

    

შეფასების დონეები 

არადამაკმაყოფილებელი დამაკმაყოფილებელი კარგი  საუკეთესო 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 12/1 

 

დოქტორანტს 

შედგენილი აქვს 

კვლევითი პროექტი ან 

პროფესიულ 

განვითარებაზე 

მიმართული რომელიმე 

ღონისძიება (ბაკალავრის 

ან მაგისტრანტის 

თანაავტორობა/ხელმძრვა

ნელობა საკონფერენციო 

თემის მომზადებისას, 

ტრენინგის ორგანოზაბა 

და ა.შ.)  

დოქტორანტს არ 

განუხორციელებია არც 

ერთი პროფესულ 

განვითარებაზე მიმართული 

ღონისძიება  

დოქტორანტს შედგენილი 

აქვს კვლევითი პროექტი ან 

ჩატარებული პროფესიულ 

განვითარებაზე მიმართული 

რომელიმე ღონისძიება 

(ბაკალავრის ან 

მაგისტრანტის 

თანაავტორობა/ხელმძრვანე

ლობა საკონფერენციო თემის 

მომზადებისას, ტრენინგის 

ორგანოზაბა და ა.შ.) 

დოქტორანტს 

შედგენილი აქვს კარგი 

კვლევითი პროექტი და 

ჩატარებული 

პროფესიულ 

განვითარებაზე 

მიმართული რომელიმე 

ღონისძიება 

(ბაკალავრის ან 

მაგისტრანტის 

თანაავტორობა/ხელმძრვ

ანელობა 

საკონფერენციო თემის 

მომზადებისას, 

ტრენინგის ორგანოზაბა 

და ა.შ.) 

დოქტორანტს 

შედგენილი აქვს 

მაღალი დონის 

კვლევითი პროექტი 

და ეფექტურად 

ჩატარებული აქვს 

პროფესიულ 

განვითარებაზე 

მიმართული 

რომელიმე 

ღონისძიება 

(ბაკალავრის ან 

მაგისტრანტის 

თანაავტორობა / 

ხელმძრვანელობა 

საკონფერენციო 

თემის მომზადებისას, 

ტრენინგის 

ორგანოზაბა და ა.შ.) 

დოქტორანტის ნაშრომი 

(ესე, პროექტი, სტატია, 

დისერტაცია) 

შემოწმებულია 

პლაგიატზე 

შემოწმებამ პლაგიატის 

მაღალი დონე აჩვენა 
ნაშრომი არ წარმოადგინს / არ 

მოიცავს სხვის მითვისებულ 

აზრებს, თუმცა 

ორიგინალობითაც არ 

გამოირჩევა 

ნაშრომი 

დამოუკიდებელი და 

ორიგინალურია 

ნაშრომი სრულიად 

დამოუკიდებელი და 

სავსებით 

ორიგინალურია, 

მოიცავს ინოვაციურ 

აზრებს.  

 
პროგრამის  მიზნებისა და  სწავლის შედეგების რუკა: 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 13/1 

 

 
პროგრამის მიზნები: განათლე

ბის 

მეცნიერე

ბებთან 

დაკავში

რებული 

თეორიებ

ის, 

პრინციპ

ებისა და 

პრაქტიკ

ის ისეთი 

ღრმა და 

სისტემუ

რი 

ცოდნა, 

რომელი

ც 

არსებუ

ლი 

ცოდნის 

გაფართო

ებისა 

თუ 

ინოვაცი

ური 

მეთოდე

ბის 

გამოყენე

ბის 

საშუალე

ბას 

იძლევა;   

განათლე

ბის 

დარგში 

გამოყენე

ბული 

კვლევის 

მეთოდე

ბის 

ისეთი 

ცოდნა, 

რომელი

ც 

რეფერი

რებად 

ჟურნალ

ში 

გამოსაქვ

ვეყნებე

ლი 

სტატიის
, 

კვლევი

თი 

პროექტი

სა და 

დისერტა

ციის 

უდევს 

საფუვლა

დ 

განა

თლე

ბის 

დარ

გის 

კვლე

ვა 

დაგე

გმოს 

და 

განხ

ორც

იელ

ოს 

აკად

ემიუ

რი 

კეთი

ლსი

ნდის

იერე

ბის 

პრონ

ციპე

ბის 

დაცვ

ით; 

•საკუთარი 

კვლევითი 

პლატფორმის 

(ანკეტების, 

ინტრევიუს 

საკითხების, 

ცოდნის 

შესაფასებელი 

ტესტების) 

შემუშაოს, 

განათლების 

სფეროს 

ექსპერიმენტი 

დაგეგმოს და 

განხორციელო

ს, მისი 

შედეგების 

ინტერპრეტაც

ია 

სტატისტიკურ

ი მეთოდების 

გამოყენებით, 

რომელიც 

ახალი ცოდნის 

შექმნაზეა 

ორიენტირებუ

ლი 

(საერთშორის

ო 

რეფერირებად

ი 

პუბლიკაციისა

თვის 

აუცილებელი 

სტანდარტის 

დონეზე); 

•შეარჩიოს 

განათლების 

მეცნიერებების ამა 

თუ იმ ასპექტის 

კვლევის 

(სტატიის, 

პროექტის, 

დისერტაციის) 

თანამედროვე 

თემა, ამ თემის 

გათვალისწინებით 

განახორციელოს 

რელევანტური 

კვლევითი 

ლიტერატურის 

მოძიება და 

კრიტიკული 

ანალიზი, დასვას 

პრობლემური 

კითხვები, 

შეარჩიოს კვლევის 

ადეკვატური 

მეთოდები და 

შეიმუშაოს 

ჰიპოთეზა, შემდეგ 

კი შეამოწმოს მისი 

ნამდვილობა, 

გადაჭრას 

გაანალიზებული 

პრობლემა. 

მოამზადოს 

საგანმანათლებლო 

კვლევის 

მიღებული 

შედეგები 

საერთაშორისო 

რეფერირებად 

ჟურნალებში 

პუბლიკაციისათვი

ს, ასევე 

წარუდგინოს 

კოლეგებს და 

ფართო 

განახორც

იელოს 

ინოვაცია 

განათლებ

ის 

სფეროში, 

ახლებურ

ად 

გადაჭრას 

განათლებ

ასთან 

დაკავშირ

ებული 

კომპლექს

ური 

პრობლემ

ები, 

შექმნან 

ახალი 

ცოდნა; 

განახორც

იელოს 

ინოვაცია 

განათლებ

ის 

სფეროში, 

ახლებურ

ად 

გადაჭრას 

განათლებ

ასთან 

დაკავშირ

ებული 

კომპლექს

ური 

პრობლემ

ები; 
 

პროფესი

ულ 

თემატიკა

ზე 

ცხადად 

და 

აკადემიუ

რად 

განახორც

იელოს 

კომუნიკა

ცია, 

მიიღოს 

მონაწოლე

ობა 

დისკუსია

ში 

საერთაშო

რისო და 

ადგილობ

რივ 

პროფესი

ულ და 

ფართო 

საზოგად

ოებასთან.   
 

დოქტტორანტურ

ის 

კურსდამთავრებ

ულს აქვს უნარი 

აკადემიურ ან/და 

პროფესიულ 

კონტექსტში 

უახლეს 

მიღწევებზე 

დამყარებული 

განათლების 

სფეროს 

კვლევითი 

პროექტები ან/და 

განვითარებაზე 

ორიენტირებული 

ღონისძიებება 

განხორციელოს 

ხელმძღვანელობი

თი, აკადემიური 

ან/და 

პროფესიული 

კეთილკეთილსინ

დისიერების 

პრინციპების 

დაცვით, ასევე 

ინოვაციურობისა 

და 

დამოუკიდებლობ

ის 

დემონსტირირები

თ. 
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საზოგადოებას 

საკუთარი კვლევა 

პრეზენტაციის 

სახით; 

მოამზადოს მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე 

განათლების მუშაკები, 

რომლებსაც 

გათვითცნობიერებული 

ექნებათ განათლების 

x x      x  
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თეორიები და პრაქტიკა, 

რომლებიც შეძლებენ 

შესწავლილი თეორიების 

პრაქტიკულად გამოყენებას, 

პრობლემების გდაჭრას, 

კოლეგებთან და 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

განხორციელებას  

განათლების თემატიკაზე, 

ასწავლონ და შეაფასონ 

სტუდენტების / 

მოსწავლეების ცოდნა  

თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებით. 

მოამზადოს განათლების 

დარგის მკვლევარები, 

რომლებიც შეძლებენ 

შესწავლილი თეორიების 

კრიტიკულ ანალიზს, 

პროფესიული 

თვითგანვითარების 

გარძელებას, სხვების 

კვლევების 

ხელმძღვანელობას, 

კვლევის უახლესი 

მეთოდების გამოყენებით.  

 x x x x x x x x 

მოამზადოს 

კურსდამთავრებულები, 

რომლებიც მოსწავლეზე 

ორიენტირებული და 

ჰუმანისტური პედაგოგიკა-

ფსიქოლოგიის 

პლატფორმაზე დგანენ.  

x      x   
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კურსდამთავრებულებმა 

უმდა შეძლონ გაატარონ 

პრაქტიკაში მეცნიერულად 

დაფუძნებული სიახლეები 

და გაავრცელონ მათ 

შესახებ ცონდა 

პედაგოგიურ და ფართო 

საზოგადოებაში. 

   x  x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგების რუკა 
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(გამოყენებული აღნიშვნები: 1 - გაცნობა; 2 - გაღრმავება; 3 - განმტკიცება) 

 

საგანი/კვლევი

ს კომპონენტი 

  

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება უნარები პასუხისმგებლო

ბა და 

ავტონომიურობ

ა 

ა 

ნათლების 

მეცნიერებებ

თან 

დაკავშირებუ

ლი 

თეორიების, 

პრინციპების

ა და 

პრაქტიკის 

ისეთი ღრმა 

და 

სისტემური 

ცოდნა, 

რომელიც 

არსებული 

ცოდნის 

გაფართოები

სა თუ 

ინოვაციური 

მეთოდების 

გამოყენების 

საშუალებას 

იძლევა. 

შეუძლია 

შეარჩიოს 

განათლების 

მეცნიერებებ

ის ამა თუ იმ 

ასპექტის 

კვლევის 

(სტატიის, 

პროექტის, 

დისერტაციი

ს) 

თანამედროვ

ე თემა, ამ 

თემის 

გათვალისწი

ნებით 

განახორციე

ლოს 

რელევანტუ

რი 

კვლევითი 

ლიტერატურ

ის მოძიება 

და 

კრიტიკული 

შეუძლია 

სხვა 

სტუდენტები

ს 

საბაკალავრო 

ან 

სამაგისტრო 

დონეზე 

სწავლება და 

მათი 

კვლევის 

ზედამხედვე

ლობა. 

სტუდენტს 
სეუძლია 

შეარჩიოს 

განათლების 

მეცნიერებების 
ამა თუ იმ 
ასპექტის 

კვლევის 
(სტატიის,პროექ
ტის, 
დისერტაციის)თ
ანამედროვე 
თემა,ამ თემის 

გათვალისწინებ

ით 

განახორციელოს 

რელევანტურიკ

ვლევითი 

ლიტერატურისმ

ოძიება და 

კრიტიკული 

ანალიზი, 
დასვას 

პრობლემური 

კითხვები, 
შეარჩიოს 

კვლევის 

ადეკვატური 

სტუდენტს 

შეუძლია 

განახორციე

ლოს 

ინოვაცია 

განათლების 

სფეროში, 

ახლებურად 

გადაჭრას 

განათლებას

თან 

დაკავშირებუ

ლი 

კომპლექსურ

ი 

პრობლემები, 

შექმნან 

ახალი 

ცოდნა; 

შეუძლია 

პროფესიულ 

თემატიკაზე 

ცხადად და 

აკადემიურ 

დ 

განახორციე

ლონ 

კომუნიკაცია 

საერთაშორი

სო 

პროფესიულ 

საზოგადოებ

ასთან. 

კურსდამთავ

რებულს აქვს 

ახალი 

იდეების 

განვითარები

სთვის 

მზაობა 

სწავლასა და 

პედაგოგიურ 

საქმიანობაში

, მათ შორის, 

კვლევის 

პროცესში. 

კურსდამთავ

რებული არა 
მარტო 
თვითონ 

იზიარებს 

თანამედროვ

ე 

განათლების 

სფეროს 
ძირითად 

ღირებულებე

ს, არამედ 
შეუძლია 

მათ 
დამკვიდრებ

აში წვლილი 
შეიტანიოს 

და მათი 

კვლევისთვი

ს 

ინოვაციური

მეთოდები 

გამოიყენოს. 
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ანალიზი, 

დასვას 

პრობლემურ

ი კითხვები, 

შეარჩიოს 

კვლევის 

ადეკვატური 

მეთოდები 

და 

შეიმუშაოს 

ჰიპოთეზა, 

შემდეგ კი 

შეამოწმოს 

მისი 

ნამდვილობა

, მოამზადოს 

საგანმანათლ

ებლო 

კვლევის 

მიღებული 

შედეგები 

საერთაშორი

სო 

რეფერირება

დ 

ჟურნალებში 

პუბლიკაციი

სათვის, 

ასევე 

წარუდგინოს 

კოლეგებს 

საკუთარი 

კვლევა  

მეთოდები და 

შეიმუშაოს 

ჰიპოთეზა, 
შემდეგ კი 
შეამოწმოს მისი 

ნამდვილობა,გა
დაჭრას 

გაანალიზებულ

ი პრობლემა. 
მოამზადოს 

საგანმანათლებ

ლო კვლევის 
მიღებული 

შედეგები 

საერთაშორისო 

რეფერირებადჟ

ურნალებში 

პუბლიკაციისათ

ვის,ასევე 
წარუდგინოს 

კოლეგებს და 

ფართო 

საზოგადოებასს

აკუთარი კვლევა 

პრეზენტაციისსა

ხით;  

 

სადოქტორო 

კვლევაში 

გამოყენებული 

მეთოდები 

 ლექცია, 

სემინარი(2,3) 

სემინარი (2,3)   სემინარი (2,3) სემინარი(შემ

თხვევის 

ანალიზი) (2, 3) 
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დიდაქტიკა და 

განათლებისფსი

ქოლოგია 

ლექცია, (2,3) სემინარი 

(1,2,3) 

სემინარი (2,3)  სემინარი(შემ

თხვევის 

ანალიზი) (2, 3) 

 სემინარი(შემ

თხვევის 

ანალიზი), 

კვლევაზე 

დაფუძნებულ

ი სწავლება) 
(2,3) 

სემინარი (2,3) 

პედაგოგიური 

სოციოლოგია 
ლექცია (2,3)  სემინარი (2,3)  სემინარი (2,3)  სემინარი(შემ

თხვევის 

ანალიზი), 

კვლევაზე 

დაფუძნებულ

ი სწავლება) 
(2,3) 

სემინარი (2,3) 

განათლების 

ტექნოლოგიები 

ლექცია (2,3)  სემინარი (2,3)  სემინარი (2,3) სემინარი (2,3) სემინარი 

(პროექტი) (2,3) 
 

განათლების 

ფილოსოფია და 

რეფორმა 

ლექცია (2,3)  სემინარი (2,3)  სემინარი(შემ

თხვევის 

ანალიზი) (2,3) 

სემინარი (2,3) სემინარი(შემ

თხვევის 

ანალიზი, 

პროექტი), (2,3) 

 

სემინარი 

პროფესიულ 

განვითარებაში 

ლექცია (2,3) სემინარი (2,3) სემინარი 

(სტატიის 

დაწერა) (2,3) 

სემინარი(ბაკა

ლავრის 

საკონფერენცი

ო ნაშრომის 

ხელმძღვანელ

ობა, 

თანავტორობა
)(2,3) 

სემინარი 

(writing an article) 
(2,3) 

სემინარი (2,3) სტატიის 

დაწერა (2,3) 

სემინარი 

(სტატიის 

განხილვა, 

პრეზენტაცია 

და შემდგომში 

დაწერა) (2,3)  

სწავლა-
სწავლებაშიინ

ლექცია (2,3)  სემინარი (2,3)  სემინარი(შემ

თხვევის 

ლექცია, 

სემინარი(2,3) 

სემინარი(შემ

თხვევის 
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ოვაციებისშემ

ოტანა 

ანალიზი), (2,3) ანალიზი) (2,3) 

დისერტაცია დისერტაციის 

წერის 

პროცესში (2,3) 

დისერტაციის 

წერის 

პროცესში (3) 

დისერტაციის 

წერის 

პროცესში(2,3) 

 დისერტაციის 

წერის 

პროცესში(2,3) 

შესავალი 

ნაწილი, 

ლიტერატური

ს მიმოხილვა 

და კვლევითი 

ნაწილი) (3) 

დისერტაციის 

დაცვისას (2,3) 

დისერტაციის 

წერის 

პროცესში (2,3) 

 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

მეცადინეობის ფორმა მეთოდი 

ლექცია ● პრეზენტაცია (მომზადებული 

და ჩატარებული ლექტორის 

მიერ) 

● დემონსტრაცია 

● ინდუქცია 

● დედუქცია 

● ანალიზი 

● სინთეზი 

● შემთხვევების ანალიზი 

● ელექტრონული რესურსებით 

სწავლება (ლექტორის მიერ 
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მომზადებული სლაიდების 

გამოყენება) 

სემინარი ● პრეზენტაცია (მომზადებული 

და გამოყენებული სტუდენტის 

მიერ) 

● დისკუსია / დებატები 

● გონებრივი იერიში 

● ჯგუფური მუშაობა 

● ინდუქცია 

● დედუქცია 

● ანალიზი 

● სინთეზი 

● ელექტრონული რესურსებით 

სწავლება (სტუდენტის მიერ 

მომზადებული სლაიდების 

გამოყენება) 

პრაქტიკა / ლაბორატორიული სამუშაო   ● დაკვირვება 

● დემონსტრირება 

● პრობლემების გადაჭრა 
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● ჯგუფური მუშაობა / 

თანამშრომლობითი სწავლა-

სწავლება 

● ინდივიდუალური მუშაობა 

● შემთხვევათა ანალიზი 

● წიგნზე მუშაობა 

● კონსულტაციები 

● ინდუქცია 

● დედუქცია 

● ანალიზი 

● სინთეზი 

● ელექტრონული რესურსით 

სწავლება 

● ლექცია 

● ბაკალავრი/მაგისტრანტი 

სტუდენტის ნაშრომის / ცოდნის 

შესაფსება 

დამოუკიდებელი მუშაობა ● წიგნზე და კვლევით 

სტატიებზე მუშაობა 

● ინდუქცია 

● დედუქცია 

● ანალიზი 

● სინთეზი 

● პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლა 

● შემთხვევების ანალიზი 

● პრეზენტაციის მომზადება 
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● პროექტის მომზადება 

● საშინაო დავალების შესრულება 

● ელექტრონული რესურსებით 

სწავლა (ინტერნეტ-

რესურსებისა და ლექციის 

ვიდეოჩანაწერის გამოყენება, 

სლაიდების მომზადება) 

● ლექციის მომზადება 

● ტესტის მომზადება 

● პროფესორის ასისტირების 

ანგარიშის დაწერა 

პრეზენტაცია - ტარდება ზეპირად, სლაიდების გამოყენებით: მასალის ახსნა ან/და წარდგენა 

დემონსტრაცია - მოქმედების / ნიმუშის ჩვენება 

ინდუქცია - აზროვნება კერძოდან (მაგალითიდან) ზოგადისკენ (წესისკენ) 

დედუქცია - აზროვნება ზოგადიდან კერძოსკენ 

ანალიზი - დეტალური კრიტიკული განხილვა 

სინთეზი - პროდუქტის შექმნა, დეტალების გაერთიანება 

შემთხვევების ანალიზი - კონკრეტული საგანმანათლებლო სიტუაცია / მდგომარეობა (გარკვეული ქვეყნის, სასწავლებლის, მასწავლებლის, 

გაკვეთილის/ლექციის) 

ელექტრონული რესურსებით სწავლება - Power Point ან სხვა სადემონსტრაციო პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება, აუდიო-ვიდეო მასალების 

გამოყენება, საშინაო დავალების ელექტრონული ფოსტით გადმოგზავნა, ინტერნეტზე განთავსებული მასალების გამოყენება 

 დისკუსია/დებატები - ზეპირი კამათი, სხვადასხვა შეხედულებების გამოთქმა, არგუმენტირება, შეფასება 

გონებრივი იერიში - გუნდური ან მთელი აუდიტორიის ჩართულობით სწრაფად არსებული ცოდნის გახსენება / შეჯამება / მუშაობის გეგმის შედგენა 
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ჯგუფური მუშაობა / თანამშრომლობითი სწავლა - 3-5-კაცამდე შემადგენლობით ჯგუფში დავალების შესრულება; ფუნქციები ჯგუფში შეიძლება 

განაწილებული იყოს (იდეების გენერატორი, კრიტიკოსი და ა.შ.); ჯგუფური მუშაობის დროს ხდება სტრატეგიების გაზიარება  

დაკვირვება - სასწავლო პროცესზე დასწრება და გარკვეული კუთხით მისი შეფასება 

ინდივიდუალური მუშაობა - სტუდენტის მიერ დავალების დამოუკიდებლად შესრულება 

წიგნზე მუშაობა - ძირითადად სახლში მუშაობის ფორმაა, თუმცა, დასაშვებია აუდიტორიაშიც გამოიყენებოდეს; წიგნში წარმოდგენილი მასალის გაცნობა, 

ანალიზი, დამახსოვრება 

კონსულტაცია - ლექტორის დახმარებით აუდიტორიაში თუ მის გარეთ გარკვეული პრობლემური საკითხების გარკვევა, დაზუსტება 

ბაკალავრი/მაგისტრანტი სტუდენტის ნაშრომის / ცოდნის შესაფსება  - პროფესორის ასისტირებისას ტესტების შედგენა და გამოყენება (პროფესორის 

მონიტორინგით), ლექტორის მიერ მოცემული „გასაღების“ და რუბრიკის გამოყენების სტუდენტების ქვიზების შეფასება  

ლექციის მომზადება / ჩატარება - პროფესორის ასისტირებისას საბაკალავრო დონის ლექციის მომზადება და ცატარება პროფესორის მონიტორინგის ქვეშ 

 

 

  

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები აკადემიური პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის 

ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

     ა)  (A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

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. 
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ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

ა) (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ) (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას სასწავლო კურსი/საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი 

 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრი: შუალედური შეფასების 40% და დასკვნითი შეფასების 50%.   

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია 

შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში.  

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი 

აუცილებელი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური (40%) და დასკვნითი (50%) შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 

51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

 

სადოქტორო ნაშრომის შეფასება ხდება დაცვისას  შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 კრიტერიუმი მაქსიმალური 

შესაძლებელი 

შეფასება 

მინიჭებულიქულ

ა 

1 აქტუალობა 10  
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2 კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა 10  

3 მისი თეორიული მნიშვნელობა 10  

4 სიახლე 10  

5 საკვლევი პრობლემის ანალიზის სიღრმე და დასკვნები 

სორიგინალობა 
15  

6 კვლევის შედეგების დამაჯერებლობა (ექსპერიმენტის   / 
მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება, მსჯელობა) 

5  

7 დაცვისას მასალის პრეზენტაცია (ლოგიკური მსჯელობა, 

პრეზენტაციის სტრუქტურა, მკაფიო მეტყველება, დისერტაციის 

ძირითადი დებულებების წარმოდგენა) 

15  

8 დაცვის პროცესში კითხვებზე ადეკვატური პასუხების გაცემა, 

საკუთარი პოზიციის დასაბუთება, ტერმინოლოგიის ფლობა 
15  

9 დაცვისას გამოყენებული თვალსაჩინოების ეფექტურობა 10  

 

სულ 100 დაიცვა / 

ვერდაიცვა 

 

შეფასების 1-6 კრიტერიუმი მოიცავს როგორც დისერტაციას, ისე პუბლიკაციებს. დეტალური რუბრიკები წარმოდგენილია სილაბუსებში 

დისერტაციის შეფასება საბოლოოდ მოხდება შემდეგი ტერმინების გამოყენებით: 

ა) ფრიადი(summa cum laude) – 91-100 ქულა, შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი(magna cum laude)  – 81-90 ქულა, შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება; 

გ) კარგი(cum laude) – 71-80 ქულა, შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 
დ) საშუალო (bene) – 61-70 ქულა, შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – 51-60 ქულა, შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 
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ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – 41-50 ქულა, შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – 40 ქულა ან ნაკლები,  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

ზემოთ მოყვანილი„ა“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი, 

„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო 

ნაშრომის წადგენის უფლება, ხოლო „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო 

ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

სწავლების / კვლევის ორგანიზების თავისებურებები: 

სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 3 აკადემიურ წელს (6 სემესტრი), ერთი აკადემიური წელი შედგება 38 კვირისაგან, აქედან სასწავლო სემესტრში 15 სალექციო 

კვირა და  4 სასესიო კვირაა. შეფასების ფორმა კრედიტების ტრანსფერის ევროპული სისტემის მიხედვით. კვლევით კომპონენტზე დოქტორანტი დაიშვება 

მხოლოდ თუ მას ჩაბარებული აქვს ყველა სასწავლო კურსი. მესამე-მეექვსე სემესტრებში სტუდენტ-დოქტორანტი მუშაობს დისერტაციაზე და მასთან 

დაკავშირებულ პუბლიკაციებზე, ხოლო მეექვსე სემესტრში ასევე გათვალისწინებულია  დისერტაციის დაცვა.  

კრედიტების დაანგარიშების საფუძვლად აღებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემა (ECTS): 1 კრედიტი = 25 სთ.  

ამ სადოქტორო პროგრამაზე  სავალდებულო საგნები  7-8-კრედიტიანია. სასწავლო კურსების უმეტესობა სავალდებულოა ყველა სტუდენტისთვის (სულ 50 

კრედიტი), 10  კრედიტის სასწავლო კურსები არჩევითია.   სადოქტორო პროგრამის მე-3 - მე-6 სემესტრებში  სტუდენტი წერს და იცავს სადოქტორო 

დისერტაციას, რომელსაც ეთმობა სულ 120 კრედიტი. 

მას შემდეგ, რაც დოქტორანტი დაასრულებს სასწავლო კომპონენტს, დამტკიცდება მისი სადისერტაციო თემა და ხელმძღვანელი სადოქტორო სწავლებისა და 

სადისერტაციო საბჭოს დებულების შესაბამისად. დოქტორანტი წარადგენს დისერტაციის გეგმას, რომელშიც ასახულია მომავალი დისერტაციის: სტრუქტურა, 

მისი აქტუალობა, თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება, სიახლე, კვლევის მიზნები, კითხვები ან/და ჰიპოთეზე (თემის თავისებურებიდან გამომდინარე), 

კვლევის მეთოდები და ლიტერატურის მიმოხილვა ლიტერატურის სათანადო სიით. დოქტორანტმა უნდა გააკეთოს პრეზენტაცია დარგობრივი 

სადისერტაციო საბჭოს წინაშე, რომელსაც მოყვება დისკუსია. შემდეგ  შეთავაზებული სათაური შეიძლება დამტკიცდეს, მოდიფიცირებულ იქნას და 

დამტკიცდეს ან არ დამტკიცდეს. თუ სათაური არ იქნა დამტკიცებული, ახალი სათაურის დასამტკიცებლად პროცედურა ხელახლა გასავლელია.  

2019 წლის სექტემბრიდან ჩარიცხულ დოქტორანტებს ჩარიცხვის მომენტიდან ეყოლება პოტენციური ხელმძღვანელი, რომლის შერჩევაც მოხდება მისაღები 

გასაუბრების დროს.  პირობითი ხელმძღვანელი დაეხმარება დოქტორანტს მოამზადოს კვლევის გეგმა, რომელიც მოითხოვება დისერტაციის სათაურის 

დასამტკიცებლად. დისერტაციის თემა და დოქტორანტის ხელმძღვანელი საბოლოოდ დამტკიცდება მესამე სემესტრის სასაწყისში. თუ პოტენციური 

ხელმძღვანელის დატვირთვა მისცემს მას საშუალებას, ის გააგრძელებს დოქტორანტის ხელმძღვანელობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დამტკიცდება სხვა 
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ხელმძღვანელი, რომელიც შეირჩევა სტუდენტსა და დისერტაციის დარგობრივი საბჭოს შორის მოლაპარაკების გზით.  ხელმძრვანელის გამოცდილება 

დამტკიცებული თემის რელევანტური უნდა იყოს. 

დისერტაციაზე მუშაობის სამი სემესტრის განმავლობაში ყოველი სემესტრის ბოლოს დოქტორანტი წარადგენს საკუთარ ნამუშევარს დარგობრები საბჭოს 

წევრებისგან შემდგარი კომისიის წინაშე და მიიღებს რეკომენდაციებს მუშაობის გასაგრძელებლად (აისახება კომისიის მონიტორინგის ფორმაში). ასევე 

დოქტორანტი და ხელმძღვანელი ავსებენ მონიტორინგის ფორმას, რომელიც ასახავს თემაზე მუშაობის მდგომარეობას.    

დისერტაციის დაცვაზე  დოქტორანტი დაიშვება, თუ მას გამოქვეყნებული აქვს დისერტაციის თემასთან დაკავშირებული სულ მცირე სამი პუბლიკაცია (მათ 

შორის ერთი უნდა იყოს ერთი სტატია გამოქვეყნებული საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში ან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალებში, ერთი - საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში  და კიდევ ერთი - საერთაშორისო რეფერირებად ინდექსიან ჟურნალში. მისაღებია  

ერთ-ერთი შემდეგი ინდექსი: Clarivate (Thomson-Reuters), Scopus, Copernicus, SAGE, Springer, Web of Science, ან Elsevier.   

დადებითი შეფასების მიღებისათვის, დისერტაცია უნდა ხასიათდებოდეს ორგინალობითა და იყოს დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგი. იგი უნდა მოიცავდეს 

შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, მიზანშეწონილია საკითხის როგორც ისტორიული, აგრეთვე თანამედროვე პერიოდში არსებული მდგომარეობის 

მიმოხილვის შეთავაზება, მსჯელობის ნაწილს, კვლევას (გამოკითხვას, შემთხვევის ანალიზს, ექსპერიმენტს და ა.შ.), რომელიც განხორცილებულია 

დოქტორანტის მიერ) და დასკვნებს. დისერტაცია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მახასიათებლებს: სიახლე, აქტუალობა, კვლევის სამეცნიერო/თეორიული 

და პრაქტიკული დანიშნულება და ა.შ. ჰიპოთეზები და კვლევის დროს წამოჭრილი პრობლემები უნდა იყოს ჯეროვნად დასაბუთებული. პლაგიატობის 

შემოწმების მიზნით, ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო ქმნის ჯგუფს ხელმძღვანელის, ერთ-ერთი ექსპერტისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სპეციალობის მქონე პირის შემადგენლობით, რათა შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით შეამოწმონ დოქტორანტის აკადემიური 

პატიოსნება. ამის შესახებ (მოიცავს თუ არა დისერტაცია პლაგიატს) ფორმდება დასკვნა.  

 

დასაქმების სფერო:  

კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ იმუშაონ სამთავრობო და არასამთავრობო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და იყვნენ მკვლევარები განათლების 

მეცნიერებებში. ასევე, მათ შეუძლიათ იმუშაონ უმაღლესი განათლების დაწესებულებაში ლექტორად ან/და ადმინისტრაციულ პირად. 

  

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსის შესახებ 

შზსუ-ს აქვს მატერილაურ-ტექნიკური ბაზა პროგრამის რეალიზაციისთვის. სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და ელექტრონულ ბიბლოითეკაში (Clarivate Analytics-სგან), უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე სასწავლო კურსების გახსნისას 

განთავსებული იქნება ლექტორების მიერ სასწავლო თემატიკის შესაბამისი სლაიდ-შოუები, ყველა აუდიტორია აღჭურვილია პროექტორით სლაიდ-შოუს 

ჩვებენისათვის. არსებობს ლექციების ვიდეო-ჩანაწერები, რომლებიც მისაწვდომია Google Drive-ზე.   

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ:  

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის გარდა, რომელშიც ასახულია მუდმივი ლექტორები, გამოყენებული არიან ე.წ. „სტუმარი ლექტორები“, რომლებიც არიან  

ადეკვატური კვალიფიკაციის მქონე საერთაშორისო ლექტორები, ვინც რამდენიმე საათის მოცულობით ჩაუტარებენ დოქტორანტებს ლექციებს სხვადასხვა 

სასწავლო კურსის ფარგლებში.  

 

სასწავლო კურსი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია, პოზიცია 

სადოქტორო კვლევაში გამოყენებული 

მეთოდები 

ნიკოლოზ ფარჯანაძე 
 
 

ფილოლოგიის დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი 

ფილოლოგიის მიმართულებით  

 

დიდაქტიკა და განათლების ფსიქოლოგია 

ნათელა დოღონაძე / 
 
 
 
მაია ჩქოტუა 

პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

პედაგოგიური სოციოლოგია 

ირმა მესირიძე ჰუმანიტარულ მეცნირერებატა 

დოქტორი, აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

განათლების ტექნოლოგიები 
 

ეკატერინე ფიფია 
 
 
მურატ ერგუვან 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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განათლების მეცნიერებების დოქტორი, 

აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

განათლების ფილოსოფია და რეფორმა 

ირინე ბახტაძე პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

(დოქტორთან გათანაბრებული), 

აფილირებული პროფესორი 

ამერიკისმცოდნეობის მიმართულებით  

სემინარი პროფესიულ განვითარებაში 

ნათელა დოღონაძე პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

გამოყენებითი ლინგვისტიკა 

თამუნა ხეთაგური პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

სოციოლინგვისტიკა 
ლია თოდუა პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

მოწვეული ლექტორი  

სწავლა-სწავლებაში ინოვაციების შემოტანა 
 

ნიკოლოზ ფარჯანაძე 
 
ჯეიკობ რეიდ 

ფილოლოგიის დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი 

ფილოლოგიის მიმართულებით / 

განათლების დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი (აშშ) 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY   -   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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განათლების სამართლებრივი რეგულირება 

მარიამ ბანძელაძე განათლების მეცნიერებატა დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით  

კურიკულუმის, სილაბუსისა და კურსის 

შემუშავება და შეფასება 

ეკატერინე ფიფია 
 
 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით 

 

პროფესორის ასისტირება 
პროგრამაში ჩართული ნებისმიერი აკადემიური 

პერსონალი 
დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი / 

პროფესორი 

აკადემიური წერა  გნაათლების 

მეცნიერებებისათვის 

ნიკოლოზ ფარჯანაძე 
 
ჯეიკობ რეიდ ფილოლოგიის დოქტორი,  
 

აფილირებული პროფესორი ფილოლოგიის 

მიმართულებით, 
განათლების დოქტორი, მოწვეული 

ლექტორი (აშშ) 
უმაღლესი განათლების მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება 
ნიკოლოზ ფარჯანაძე ფილოლოგიის დოქტორი, აფილირებული 

პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით, 

ლიდერობა განათლებაში 
ირმა მესირიძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 

განათლების მიმართულებით 

ინგლისური ენა სპეციალური მიზნებისათვის 
ეკატერინე ფიფია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

აფილირებული პროფესორი განათლების 

მიმართულებით; 
სადოქტორო დისერტაცია დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი / 

პროფესორი 
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სასწავლო გეგმა 

# 

სასწავლო კურსი / მოდული/ 

პრაქტიკა / კვლევითი 

კომპონენტი 
 

სტატუსი 
 

კ

რ

ე

დ

ი
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ბ

ი
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რ
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ო

დ
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ნ

 
 

 
საათების განაწილება 

საათების 

რაოდენობ

ა კვირაში 

I ს.წ. II ს.წ. III ს.წ.  საკონტაქტო 

დამოუკ

იდებე

ლი 
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ჯამუ

რი 

საათე

ბი 

I 

ს

ე
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ე

ს

ტ

რ
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I
I 
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ტ
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ტ
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V 
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მ

ე

ს

ტ

რ

ი 

V
I 
ს
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მ

ე

ს

ტ

რ

ი 

ლექ

ცია 

სემი

ნარი 

/  
პრაქ

ტიკ

ული 
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შაო 

შუა

ლე

დუ

რი 

გამ

ოც

დ(ა
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ი) 

დ
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კვ
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თ

ი 
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მ

ო
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ლ 
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ო

ბ

ა 

I    სასწავლო კომპონენტი  60               

  სავალდებულო 50 
2
9 21            15 

1 
სადოქტორო კვლევაში 

გამოყენებული მეთოდები 
სავალდებულო 8 x      15 28 2 3 48 152 200 3 

2 
დიდაქტიკა და განათლების 

ფსიქოლოგია 
სავალდებულო 7 x      8 20 2 2 32 143 175 2 

3 პედაგოგიური სოციოლოგია სავალდებულო 7 x      14 14 2 2 32 143 175 2 

4 განათლების ტექნოლოგიები სავალდებულო 7 x      15 13 2 2 32 143 175 2 

5 
განათლების ფილოსოფია და 

რეფორმა 
სავალდებულო 7  x     15 13 2 2 32 143 175 2 

6 
სემინარი პროფესიულ 

განვითარებაში 
სავალდებულო 7  x     0 28 2 2 32 143 175 2 

7 
სწავლა-სწავლების 

ინოვაციების დანერგვა 
სავალდებულო 7  x     14 14 2 3 33 142 175 2 

  არჩევითი 10  1
0 

           4 

1 
განათლების 

სამართლებრივი 

რეგულირება 
არჩევითი 5  x     15 13 2 2 32 93 125 2 

2 
კურიკულუმის, სილაბუსისა 

და კურსის შემუშავება და 

შეფასება 
არჩევითი 5  x     14 14 2 2 32 93 125 2 
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3 პროფესორის ასისტირება არჩევითი 5  x     0  30 0 2 32 93 125 2 

4 გამოყენებითი ლინგვისტიკა არჩევითი 5  x     15 13 2 2 32 93 125 2 

5 სოციოლინგვისტიკა არჩევითი 5  x     15 13 2 2 32 93 125 2 

6 

აკადემიური წერა 

განათლების 

მეცნიერებებისათვის 
 

არჩევითი 5  x     4 26 0 0 30 95 125 2 

7 
უმაღლესი განათლების 

მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება 
არჩევითი 5  x     14 14 2 3 32 92 125 2 

8 ლიდერობა განათლებაში არჩევითი 5  x     14 14 2 3 32 92 125 2 

9 
ინგლისური ენის სწავლება 

სპეციალური მიზნებისთვის 
არჩევითი 5  x     14 14 2 3 32 92 125 2 

II კვლევითი კომპონენტი სავალდებულო 120   120         

 
 

დისერტაცია  სავალდებულო 120   x x x x 0 120 0 0 12
0 

2880 3000 2 

სულ  180 2
9 

31 120 110 277 18 2
0 

42
5 

4075 4500 21 

 

შენიშვნა: 
1. * პროფესორის ასისტირება სავალდებულოა მათთვის, ვისაც უმაღლესი განათლების დაწესებულებაში მუშაობის გამოცდილება არა აქვს.  

2. იმ დოქტორანტებს, ვისაც აქვთ წინა საფეხურების ფილოლოგის განათლება - შეუძლიათ აირჩიონსოციოლინგვისტიკა და გამოყენებითი 

ლინგვისტიკა , ხოლო განათლების სამართლებრივი რეგულირება და კურიკულუმის, სილაბუსისა და კურსის შემუშავება და შეფასება შეუძლია 

აირჩიოს ნებისმიერმა დოქტორანტმა.  

3. ცხრილში საათების დაანგარიშების მიზნით არჩევითი სასწავლო კურსის საათობრივი განაწილება აღებულია პირველი ორი  მოყვანილი 

განაწილების მიხევდვით. 

წინაპირობების ცხრილი 
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# კურსის დასახელება კრედიტი წინაპირობა სემესტრი (რომელშიც 

ხორციელდება კურსი) 
1.  სადოქტორო კვლევაში 

გამოყენებული მეთოდები 
8 არა 1 

2.  დიდაქტიკა და განათლების 

ფსიქოლოგია 
7 არა 1 

3.  პედაგოგიური სოციოლოგია 7 არა 1 

4.  განათლების ტექნოლოგიები 7 არა 1 

5.  განათლების ფილოსოფია და 

რეფორმა 
7 დიდაქტიკა და განათლების 

ფსიქოლოგია 
2 

6.  სემინარი პროფესიულ 

განვითარებაში 
7 სადოქტორო კვლევაში 

გამოყენებული მეთოდები; 

დიდაქტიკა და განათლების 

ფსიქოლოგია  

2 

7.  სწავლა-სწავლების 

ინოვაციების დანერგვა 
7 დიდაქტიკა და განათლების 

ფსიქოლოგია; განათლების 

ტექნოლოგიები 

2 

8.  განათლების სამართლებრივი 

რეგულირება 
5 არა 2 

9.  კურიკულუმის, სილაბუსისა 

და კურსის შემუშავება და 

შეფასება 

5 არა 2 

10.  პროფესორის ასისტირება 5 აღება სავალდებლოა, თუ 

დოქტორანტს არა აქვს 

უმაღლესი განათლების 

დაწესებულებაში მუშაობის 

გამოცდილება;  
 
წინაპირობა:  დიდაქტიკა და 

განათლების ფსიქოლოგია; 

განათლების ტექნოლოგიები 

2 

11.  გამოყენებითი ლინგვისტიკა 5 სადოქტორო კვლევაში 

გამოყენებული მეთოდები 
2 
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12.  სოციოლინგვისტიკა 5 არა 2 

13.  აკადემიური წერა განათლების 

მეცნიერებებისათვის 
 

5 არა 2 

14.  უმაღლესი განათლების 

მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება 

5 არა 2 

15.  
ლიდერობა განათლებაში 

5 არა 2 

16.  ინგლისური ენის სწავლება 

სპეციალური მიზნებისთვის 
5 არა 2 

 კვლევითი კომპონენტი 5 არა 2 

 დისერტაცია 120 ყველა სასწავლო კურსის 

დასრულება 
3-6 

 

სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი 

№ 

სასწავლო 

კურსი / 

მოდული/ 

პრაქტიკა / 

კვლევითი 

კომპონენტი 

კოდი 

ს

ე

მ

ე

ს

ტ

რ

ი 

ლექტორი ძირითადი ლიტერატურა 

17. 1

. 

სადოქტორო 

კვლევაში 

გამოყენებუ

ლი 

მეთოდები 

EDU 

742 
I 

პროფ. დოქტ. 

ნიკოლოზ 

ფარჯანაძე 

 

● Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in Education (6th ed.). London: Routledge.  

● Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2010). Methods in Educational Research: from theory to 

practice. San Francisco: Jossey-Bass. 

● Scott, D., & Usher, R. (2011). Researching Education: data methods and theory in  educational enquiry (2nd 

ed.). London: Continuum. 
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● IBSU. (2015). Guidelines for Thesis Writing - IBSU Regulations on Thesis Writing. Tbilisi: International Black 

Sea University. 

2. 

დიდაქტიკა 

და 

განათლების 

ფსიქოლოგი

ა 

EDU 

750 
I 

პროფ. დოქტ. 

ნათელა 

დოღონაძე 

 

ასოც.პროფ. 

დოქტ. მაია 

ჩქოტუა 

● Eggen, P. and Kauchak, D. (2004). Educational Psychology. Pearson Education International. – მისაწვდომია 

შზსუ-ის ბიბლოითეკაში 

● Ambrose, S.A. et al. (2010). How learning works. San Francisco: Jossey-Bass - მისაწვდომია შზსუ-ის 

ბიბლოითეკაში.  

● Doghonadze, N. (2018). Didactics and Education psychology + Reader. Course notes. Tbilisi. IBSU – 

მისაწვდომია შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში და SMART Learning პროგრამაზე (ვებ-გვერდზე) 

● Esmer et al. (2016). Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials. Educational 

Research and Reviews,  p. 1093-1109 - მისაწვდომია შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში (როგორც 2018 წ., 

ნ.დოღონაძის პუბლიკაციის ნაწილი) და  SMART Learning პროგრამაზე (ვებ-გვერდზე) 

● Fernando & Marikar (2017). Constructivist Teaching/Learning Theory and Participatory Teaching Methods. 

Journal of Curriculum and Teaching, 6,1, p. 110-122  , 6,1, p. 110-122  - მისაწვდომია მისაწვდომია შზსუ-

ს ბიბლიოთეკაში (როგორც 2018 წ., ნ.დოღონაძის პუბლიკაციის ნაწილი) და  SMART Learning 

პროგრამაზე (ვებ-გვერდზე) 

● Benton & Li (2015). Teaching Methods Associated with Student Progress in General Education Courses. 

IDEA, 9,  p. 1-11 (ERIC base) მისაწვდომია მისაწვდომია შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში (როგორც 2018 წ., 

ნ.დოღონაძის პუბლიკაციის ნაწილი) და  SMART Learning პროგრამაზე (ვებ-გვერდზე) 

3. 

პედაგოგიუ

რი 

სოციოლოგი

ა 

EDU 

751 
1 

ასოც. პროფ. 

დოქტ. ირმა 

მესირიძე 

1. Ballantine, J. H. (2018). School and Society: A sociological Aproach to Education. Saga 
2. Ballantine, J. (2017). The sociology of Education - A systematic Analysis. (F. M. Hammak &  J. Stuber, Ed.)  

Pearson Education,  Inc. 2011 
3. Ballantine, J. (2017). The sociology of Education - A systematic Analysis. (F. M. Hammak &  J. Stuber, Ed.) 

New York : Routledge. 
4. Schneider, B. (2018). Handbook of the Scociology of Education in the 21st Century. East Lensing: Springer. 
5. Smith E. (2012)- Key Issues in Education and Social Justice, California: Saga 
6. Anderson M. L. and Taylor H. F. (2012). Sociology: The Essentials. Wadsworth: Cengage Learning  
7. Whitty, G. (2013). Education Policy and Sociology of Education. International Studies in Sociology of 

Education, Vol. 7, No 2, P. 121-135.    
8. Sever, M. (2012). A critical look at the theories of sociology of education. International Journal of Human 

Sciences, 9 (1), p. 650-671.   
9. Weidman, (2006). Socialization of students in higher education: Organizational perspectives. In C.C. Conrad 

and R.C. Serlin. The Sage Handbook for Research in Education: Engaging Ideas and Enriching Inquiry, 

253-262. Thousand Oaks: age Publications 
 

4.  

განათლების 

ტექნოლოგი

ები 

EDU 

734 
1 

პროფ. დოქტ. 

ეკატერინე 

ფიფია 

1. Cennamo K. & Ross J. & Ermer P. (2013), Technology integration for meaningful classroom use: A standards-

based approach, Cengage Learning, second edition - ხელმისაწვდომია შზსუ-ის ბიბლიოთეკაში 
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