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                                თავი I. ზოგადი დებულებები 

 

                                          მუხლი  1.  დანიშნულება და მიზნები 

 

1.1. უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურის - დოქტორანტურის 

დანიშნულებასა და მიზნებს განსაზღვრავს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” 

(საქართველოს კანონის I თავის მე-2 მუხლის “ტ” ქვეპუნქტი); 

1.2. დოქტორანტურა არის უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხური, 

რომელიც მოიცავს სასწავლო პროგრამებისა და სამეცნიერო კვლევების 

ერთობლიობას და მიზნად ისახავს სამეცნიერო კადრის მომზადებას დოქტორის 

აკადემიური ხარისხის მინიჭებით; 

1.3. აკადემიური ხარისხის მინიჭებას ახორციელებს  განათლების სკოლის    

სადისერტაციო საბჭო. სადისერტაციო საბჭო იქმნება განათლების სკოლაში, 

როგორც დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო; 

1.4. დოქტორანტურაში კვლევა განათლების სკოლის მიერ ხორციელდება 

განსაზღვრული და აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული სამეცნიერო 

მიმართულებების  ფარგლებში;  

1.5. დოქტორანტურის დამთავრების შემდეგ, დოქტორანტი  დისერტაციის დაცვის 

შედეგად იღებს განათლების დოქტორის აკადემიურ ხარისხს: 

 ა) განათლების მეცნიერებების სპეციალობაში; 

ბ) მასწავლებლის განათლების სპეციალობაში. 

   

 

 

თავი II. დოქტორანტურაში მიღების წესები 

Mმუხლი 2. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პირობები  

 

2.1. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის უფლება აქვს მაგისტრს ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს; 

2.2. თუ სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც გავლილი აქვს დოქტორანტურაში ჩარიცხვის 

მსურველს, მკვეთრად განსხვავდება სადოქტორო პროგრამისაგან, მაშინ ჩარიცხვის 

მსურველს მოეთხოვება მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ ჰქონდეს 

სადოქტორო პროგრამის შესაბამისი სამეცნიერო ან პრაქტიკული მუშაობის 

არანაკლებ ორი წლის სტაჟი. აღნიშნული შესაბამისობა დგინდება საბჭოს მიერ 

საბუთების მიღების დროს; 

2.3.  დოქტორანტურაში ჩარიცხვისათვის ტარდება მისაღები გამოცდა მეცნიერების 

იმ სფეროში, რომელსაც ეხება სადოქტორო პროგრამა და გამოცდა უცხო 

(ინგლისური)  ენაში, სადაც ჩარიცხვის მსურველს მოეთხოვება ინგლისური ენის 
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ცოდნა B2 დონეზე, ან იგივე დონის შესაბამისი სერთიფიკატის ფლობა (ასეთ 

შემთხვევაში ის გამოცდას აღარ აბარებს); 

2.4. მისაღები გამოცდების საკითხებს, კომისიის შემადგენლობას და გამოცდის 

თარიღს ურთიერთშერთანხმებით წყვეტს სადისერტაციო საბჭო და 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია; 

2.5. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პირობა არის დოქტორანტურაში ჩარიცხვის 

კანდიდატის მიერ გამოცდაზე მიღებული შეფასება. მხედველობაში დამატებით 

მიიღება: 

2.5.1. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება,  

2.5.2. გამოქვეყნებული შრომები,  

2.5.3. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა,  

2.5.4. საჭიროების შემთხვევაში, სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა 

დამატებითი მასალები: გამოგონებები, ჯილდოები,  სიგელები, პატენტები, 

სერტიფიკატები და სხვ.); 

2.6. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის კანდიდატმა თესაუ–ს რექტორის სახელზე უნდა 

წარადგინოს:  

2.6.1. განცხადება იმ სპეციალიზაციის მითითებით, რომელსაც შეეხება სადისერტაციო 

თემა; 

2.6.2. სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის ხელმძღვანელის 

(შესაბამისი დარგის) თანხმობა/რეკომენდაცია, რომელშიც დასაბუთებული იქნება 

არჩეულ სფეროში კვლევის წარმოების შესაძლებლობა (ეს არ გულისხმობს თემის 

ზუსტი დასახელების განსაზღვრას); 

2.6.3.  სამოტივაციო წერილი, რომელშიც მკაფიოდ წარმოაჩენს ინტერესების სფეროსა და 

სამეცნიერო მიზნებს. დაასაბუთებს, რატომ სურს აღნიშნულ სადოქტორო 

პროგრამაზე სწავლა.           

2.6.4. მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ - „CV“;  

2.6.5. სათანადო აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის სანოტარო წესით   

დამოწმებული ასლი;  

2.6.6. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;  

2.6.7. სადოქტორო თემის სავარაუდო ხელმძღვანელის რეკომენდაცია (იგულისხმება 

თანხმობა  ხელმძღვანელობაზე (სამეცნიერო ხელმძღვანელს დოქტორანტის 

რაოდენობა არ ეზღუდება);  

2.6.8. მოხსენებითი ბარათი, რომ იგი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დოქტორანტურაში;  
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2.6.9. ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 სმ;  

2.6.10. მიწერის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო 

ვალდებულისათვის); 

2.6.11. დოქტორანტის მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისათვის საორგანიზაციო 

გადასახადის ქვითარი (დადგენილი ოდენობით ლარებით); 

2.7. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებს საბუთები შეაქვთ განათლების სკოლის 

კანცელარიაში; 

2.8. დოქტორანტურაში ჩარიცხვა უნდა განხორციელდეს რექტორის ბრძანებით სწავლის 

დაწყებამდე სულ მცირე ერთი კვირით ადრე; 

2.9. დოქტორანტურაში ჩარიცხულ თითოეულ სტუდენტზე უნდა მიეთითოს:  

2.9.1. სახელი, გვარი, 

2.9.2. დაბადების თარიღი, 

2.9.3. განათლება, 

2.9.4. მონაცემები კვლევითი საქმიანობის შესახებ, 

2.9.5. სადოქტორო პროგრამის დასახელება, 

2.9.6. სადისერტაციო თემის დასახელება, 

2.9.7. თემის სამეცნიერო ხელმძღვანელის/თანახელმძღვანელის სახელი გვარი და 

აკადემიური თანამდებობა;  

2.10. ჩარიცხვის ბრძანების გამოქვეყნებიდან ერთი კვირის ვადაში დოქტორანტმა 

თესაუს–თან უნდა გააფორმოს საფინანსო და სასწავლო ხელშეკრულება და ათი 

დღის განმავლობაში გადაიხადოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სწავლების  ღირებულების საწყისი თანხა, ხოლო დარჩენილი თანხა - 

ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადებში.  

 

მუხლი 3. დოქტორანტურის აკადემიური შინაარსი 

 

3.1. დოქტორანტურაში სწავლის ხანგრძლივობაა 3 წელი; 

3.2. სწავლების ენაა ქართული. უცხო ენაზე სწავლების უფლება შეიძლება მიეცეს 

დოქტორანტს სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილების თანხმობითა და 

დისერტანტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, სადაც დისერტანტთან 

შეთანხმებული იქნება სწავლის გადასახადი; 

3.3. სადოქტორო პროგრამის მოცულობა არის 180 ECTS; ერთი აკადემიური წლის 

განმავლობაში - 60 ECTS; ერთ სემესტრში - 30 კრედიტი; (საგანმანათლებლო 

პროგრამის თანამიმდევრობა და შესაბამისი კრედიტები იხილეთ დანართში 1); 

3.4. 120 კრედიტი ეთმობა კვლევით კომპონენტს, რაც მოიცავს: 
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3.4.1. პროსპექტუსს; დისერტანტის ინდივიდუალურ კვლევით გეგმას(პროექტი) - 20 

კრედიტი; 

3.4.2. სამ კოლოქვიუმს, რომლებშიც ასახულია პროსპექტუსსა და სადისერტაციო 

ნაშრომში დასმული პრობლემებისა და კვლევითი კითხვის გადაწყვეტის 

მიმდინარეობა და სამეცნიერო სტატიების (საკონფერენციო მოხსენების) 

რეცენზირება– შეფასება (20; 20; 30);  

3.4.3. დისერტაციის დასრულებას და გაფორმებას, რომელიც უნდა ასახავდეს თეორიული 

და/ან ექსპერიმენტული კვლევის დასაბუთებულ შედეგებს – 30 კრედიტი; 

3.4.4. არანაკლებ სამი სამეცნიერო სტატიის (საკონფერენციო თემის) მომზადებას და 

დაბეჭდვას იმ სამეცნიერო გამოცემებში, რომელთაც აღიარებს სადისერტაციო საბჭო 

და ისეთ დარგობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, რომლებიც გავრცელებულია 

საერთაშორისო მასშტაბით და რეფერირებულია ერთ-ერთ საერთაშორისო 

რეფერატულ ჟურნალში. სტატიებში ასახული უნდა იყოს  სადისერტაციო თემაზე 

ჩატარებული სამეცნიერო კვლევის  ძირითადი შედეგები. დისერტანტს  ნაშრომი 

გამოქვეყნებულად ეთვლება, თუ იგი უკვე დაბეჭდილია და  ნაბეჭდის ორიგინალი 

წარმოდგენილია სადისერტაციო საბჭოზე, ან მისი ელექტრონული ვერსია 

განთავსებულია ინტერნეტში ჟურნალის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე; ამ 

პროცედურის გარეშე დისერტანტი არ დაიშვება დისერტაციის დაცვაზე; 

3.4.5. დისერტანტის მიერ გამოქვეყნებული სამი სტატიიდან ერთი შეიძლება იყოს 

ხელმძღვანელთან თანაავტორობით, ხოლო ერთი მაინც უნდა იყოს მხოლოდ 

დისერტანტის ავტორობით, თანაავტორების გარეშე; 

3.4.6. სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას. აქედან, აუცილებლად ერთ–ერთ 

საერთაშორისო კონფერენციაში; 

3.4.7. დასრულებული სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენას და დისერტაციის დაცვას. 

3.5. 60 კრედიტი ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, რაც მოიცავს:  

3.5.1. დისერტაციის თემასთან დაკავშირებულ სპეცკურსს/კურსებს სადოქტორო 

პროგრამის ხელმძღვანელის შერჩევით - 20 ECTS; აქედან, ორი კურსი ორივე 

სპეციალობისათვის საერთოა, ხოლო დანარჩენი ორი კურსი შერჩევით სპეციალობის 

მიხედვით; 

3.5.2. კვლევის მეთოდებს                 - 10 ECTS; 

3.5.3. ორ  სემინარს - 5+ 5                  – 10 ECTS; 

3.5.4. პროფესორის ასისტირებას    – 10 ECTS; 

3.5.5. დანარჩენი 10 კრედიტი არჩევითი  სასწავლო კურსებია, რომლებსაც დოქტორანტი 

ირჩევს მისი პროფესიონალიზმის სრულყოფის მიზნით; 

3.6. დოქტორნატის მიერ სასწავლო–სამეცნიერო კრედიტებისა და ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობას  დეკანატი წერილობით 

აცნობებს სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელიც სამეცნიერო 
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ხელმძღვანელთან ერთად შეიმუშავებს რეკომენდაციას დოქტორანტის სტუდენტის 

სტატუსის გაგრძელების მიზანშეწონილობის შესახებ; 

3.7. დისერტაციის დაუცველობის შემთხვევაში, თუ დოქტორანტს სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტები შესრულებული აქვს, დოქტორანტის 

სტატუსი შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ დოქტორანტის ხელმძღვანელისგან 

სადისერტაციო საბჭოსადმი წარდგენილი დასაბუთებული მოთხოვნის 

საფუძველზე, თუ მისი განხილვის შემდეგ გაცემული იქნება სადისერტაციო საბჭოს 

თანხმობა. გაგრძელების დროის ხანგრძლივობა დადგინდება მოთხოვნის 

განხილვის საფუძველზე. ასეთი პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს ყოველი 

გაგრძელებული აკადემიური წლისათვის; 

3.8. დოქტორანტს აქვს სადოქტორო პროგრამის შეცვლის უფლება. უფლება აქვს 

ისარგებლოს მობილობის წესით, გადავიდეს და გადაიტანოს ნებისმერ ადგილას 

თავისი დაფინანსება (როგორც სახელმწიფო ისე კერძო), აგრეთვე, აირჩიოს 

საგანმანათლებლო პროგრამა. ამ საკითხს, დოქტორანტის განცხადების 

საფუძველზე, განიხილავს სკოლის საბჭო და დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, დეკანის წარდგინების საფუძველზე, რექტორი გამოსცემს 

შესაბამის სამართლებრივ აქტს; 

3.9. სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ, სასწავლო ან კვლევითი 

კომპონენტების საკრედიტო ნაწილის აუთვისებლობის შემთხვევაში დოქტორანტს  

უფლება ეძლევა დაასრულოს დოქტორანტურაში სწავლა ერთი სემესტრის ან ერთი 

დამატებული წლის განმავლობაში. დამატებითი სწავლების პერიოდში 

დოქტორანტი სარგებლობს სტუდენტის სტატუსით. 

 

მუხლი 4. დოქტორანტის სტატუსის შეწყვეტა 

4.1. სკოლის საბჭოს გადაწყვეტილებით, სტუდენტს დოქტორანტის სტატუსი 

შეიძლება შეუწყდეს: 

4.1.1. პლაგიატის ან მონაცემების გაყალბების დადასტურების შემთხვევაში; 

4.1.2. ინდივიდუალური გეგმის (სასწავლო და კვლევით პროგრამის) 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში; 

4.1.3. სამეცნიერო ხელმძღვანელის მოთხოვნით, სადაც დასაბუთებული იქნება, რომ 

დისერტანტი თავს ვერ ართმევს სასწავლო და კვლევით პროგრამას; 

4.1.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობისას; 

4.1.5. დოქტორანტს, რომელიც დააგროვებს 180 კრედიტს, მაგრამ საგანმანათლებლო 

პროგრამის საანგარიშო  ვადის ან დამატებითი სემესტრების განმავლობაში სწავლის 

გაგრძელებისას, განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე – პუნქტი 12.1, არ წარადგენს 

სადისერტაციო ნაშრომს, დეკანის წინადადებით და სადისერტაციო საბჭოს 

გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადით შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი; 

4.1.6. პუნქტში – 4.1.5 მითითებულ სტატუსშეჩერებულ დოქტორანტს უფლება აქვს, 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან, სადისერტაციო საბჭოს მიერ დადგენილ 
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ვადაში, დისერტაციის დაცვის მიზნით სტუდენტის სტატუსის აღდგენის თაობაზე 

განცხადებით მიმართოს რექტორს;  

4.1.7.  სტუდენტის სტატუსის აღდგენის თაობაზე შექმნილი კომისია, საჯარო განხილვის 

(კოლოქვიუმის) გზით, პუნქტი 5.4-ის შესაბამისად შეაფასებს სადისერტაციო თემის 

აქტუალურობას და მიღებული შედეგების სამეცნიერო ღირებულებას. განხილვის 

შედეგად, კომისია აუცილებლობის შემთხვევაში, განსაზღვრავს დამატებით 

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობას და დისერტაციის დასაცავად წარდგენის 

ბოლო ვადას; 

4.1.8. სტატუსშეჩერებულ დოქტორანტს მხოლოდ ერთხელ ეძლევა დისერტაციის 

დასაცავად სტუდენტის სტატუსის აღდგენის უფლება.  

         

მუხლი 5. კოლოქვიუმის მომზადებისა და ჩატარების წესები 

5.1. სწავლების პირველივე წლიდან (მეორე სემესტრიდან) დოქტორანტი ამზადებს 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებულ ორ თემატურ ნაშრომს და იცავს 

კოლოქვიუმზე; თემას არჩევს  პროგრამის ხელმძღვანელი და ამტკიცებს 

სადისერტაციო საბჭო.  ნაშრომის დაცვა ხდება ღია წესით; 

5.2. პირველი კოლოქვიუმი ტარდება სასწავლო წლის მესამე, ხოლო მეორე - 

კოლოქვიუმი სასწავლო წლის მეხუთე სემესტრში; 

5.3. პირველი კოლოქვიუმის მიზანია დოქტორანტმა განიხილოს დამუშავებული 

ლიტერატურის ანალიზი, გამოკვეთოს საკვლევი პრობლემის აქტუალობა, 

სამეცნიერო სიახლე, კვლევის მეთოდები, მოსალოდნელ თეორიული ან/და 

პრაქტიკული ღირებულება და მასთან დაკავშირებული კონკრეტული 

ღონისძიებები, წარმოადგინოს დისერტაციის შინაარსი (დასამუშავებელი თავები და 

შესაბამისი პარაგრაფები);  

5.4. მეორე კოლოქვიუმის მიზანია დოქტორანტმა წარმოადგინოს  ჩატარებული კვლევის 

შედეგები, მოცემულ ეტაპზე რა მოცულობითა და სიღრმითაა შესრულებული 

პირველ კოლოქვიუმზე შემოთავაზებული საკვლევი საკითხები, წარმოადგინოს 

მიღებული და მოსალოდნელი შედეგების შესაბამისობა,  მოახსენოს დისერტაციის 

გაფორმების სავარაუდო სქემა (უკეთეს შემთხვევაში წარმოადგინოს დისერტაციის 

გაფორმების პირველი ვარიანტი);  

5.5. მესამე კოლოქვიუმზე (კურიკულუმში ის აისახება, როგორც რიგით მეორე 

კოლოქვიუმი), რომელიც დოქტორანტთა შიდასაუნივერსიტეტო კონფერენციის 

ფორმატით შეიძლება ჩატარდეს,  ხდება დოქტორანტების მიერ მომზადებული 

სტატიების(საკონფერენციო ნაშრომის) ანალიზი და ხელმძღვანელისა და 

რეცენზენტების მიერ წინასწარ დაწერილი ქულების დათვლა, რომლის საფუძველზე 

სტატია იგზავნება, ან არ იგზავნება დასაბეჭდად(დოქტორანტი იღებს, ან ვერ იღებს 

კონფერენციაში მონაწილეობას); 
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5.6. კოლოქვიუმების ჩატარების  თარიღი, სასწავლო კორპუსი და აუდიტორია უნდა 

გამოიკრას სკოლის განცხადებების დაფაზე კოლოქვიუმის ჩატარებამდე ერთი 

კვირით ადრე. კოლოქვიუმზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს; 

5.7. დოქტორანტის  შეფასებას კოლოქვიუმებზე(გარდა მესამე კოლოქვიუმისა)  ახდენს 

კომისია, რომელიც შედგება არანაკლებ 4 (ოთხi) wevrisagan სკოლის 

აკადემიური პერსონალიდან,  მოწვეული პროფესორებისა და სადისერტაციო 

საბჭოს თავმჯდომარის მიერ სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობიდან 

შერჩეული პირისაგან;  

5.8. კოლოქვიუმის ჩატარების ფორმას,  ნაშრომის სტრუქტურასა და  შეფასების წესს 

განსაზღვრავს სადისერტაციო საბჭო. შეფასება ხდება 16.2 პუნქტის შესაბამისად; 

5.9. შეფასება ხდება კომისიის თითოეული წევრისაგან ცალ–ცალკე, გამოდის საშუალო 

ქულა, რომელსაც არითმეტიკულად ემატება სამეცნიერო ხელმძღვანელის ე.წ. 

შუალედური შეფასება. საბოლოო შედეგისათვის უნდა გაფორმდეს  კოლოქვიუმის 

დაცვის ოქმი.  

 

მუხლი 6. სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელი 

 

6.1. სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს სკოლის პროფესორი,  

ასოცირებული პროფესორი ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე სხვა 

პირი. დოქტორანტს უფლება აქვს, აირჩიოს ხელმძღვანელი სხვა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულებიდანაც; 

6.2. დოქტორანტის მიერ შერჩეული პროფესორი  იღებს გადაწყვეტილებას და 

წერილობით ადასტურებს თანხმობას;  

6.3. სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელობა ჩვეულებრივ გულისხმობს რეგულარულ 

შეხვედრა-კონსულტაციებს დოქტორანტსა და სამეცნიერო ხელმძღვანელს შორის; 

6.4. საჭიროების შემთხვევაში, დოქტორანტს შეიძლება ჰყავდეს ერთზე მეტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. დასაშვებია, მეორე ხელმძღვანელი მოწვეულ იქნეს 

სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებიდან; 

6.5. დოქტორანტს აქვს უფლება, შეცვალოს ხელმძღვანელი დასაბუთებული 

მოთხოვნის საფუძველზე სემესტრის დაწყებამდე. აგრეთვე, დასაშვებია 

ხელმძღვანელის შეცვლაც მისივე დასაბუთებული მოთხოვნით. ორივე შემთხვევაში, 

საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელის  ვალდებულებების გაუქმების 

შესახებ; 

6.6. თუ 6.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სადისერტაციო თემა უცვლელი 

რჩება, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის შესაბამისი მოხსენებითი ბარათი 

წარედგინება თესაუს-ს სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებას, რომელიც  

უზრუნველყოფს შესაბამის ბრძანების გამოცემას; 
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6.7. აუცილებლობის შემთხვევაში, დოქტორანტის და ხელმძღვანელის დასაბუთებული 

მოთხოვნით სემესტრის დაწყებამდე შეიძლება იმავე სადოქტორო პროგრამის 

ფარგლებში შეიცვალოს სადისერტაციო თემაც. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას 

იღებს  სადისერტაციო საბჭო და ამტკიცებს აკადემიური საბჭო;  

6.8. დოქტორანტისთვის სადოქტორო პროგრამის შეცვლა განიხილება, როგორც შიგა 

მობილობა; 

6.9. სადისერტაციო თემებს იხილავს და ღია კენჭისყრით ამტკიცებს სადისერტაციო 

საბჭო, რომლის რეგისტრაციას ახორციელებს განათლების სკოლის დეკანატი და 

წარუდგენს უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებას. უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო-კვლევით განყოფილება სადისერტაციო თემებს წარუდგენს 

უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს; 

6.10. აკადემიური საბჭო განიხილავს და ამტკიცებს წარმოდგენილ  სადისერტაციო 

თემებს, სადოქტორო პროგრამებს, სადისერტაციო თემების და სამეცნიერო 

ხელმძღვანელების ნუსხას, რომელიც განთავსდება უნივერსიტეტისა და სკოლის 

ვებ-გვერდზე. 

                      

                  თავი III. სადისერტაციო საბჭო 

Mმუხლი 7. სადისერტაციო საბჭოს სტრუქტურა და უფლებამოსილება 

 

7.1. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო არის განათლების 

სკოლის  სადისერტაციო საბჭო;  

7.2. სადისერტაციო საბჭო ანიჭებს  აკადემიურ ხარისხს სპეციალობით:  

7.2.1. განათლების მეცნიერებები: განათლების  დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

7.2.2. მასწავლებლის განათლება: განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

7.3. საბჭო თავის ფუნქციონირებას ახორციელებს წინამდებარე დოქტორანტურის 

დებულების მიხედვით. დებულებას ამტკიცებს თესაუ-ს აკადემიური საბჭო; 

7.4. სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოებული ყველა ოფიციალური დოკუმენტი 

მოწმდება განათლების სკოლის ბეჭდით; 

7.5. საბჭოს შემადგენლობაში შედის განათლების სკოლის ყველა სრული და 

ასოცირებული პროფესორი. საბჭოს შემადგენლობაში საჭიროების შემთხვევაში, 

საბჭოს გადაწყვეტილებით  შეიძლება შევიდნენ დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მქონე სხვა პირებიც;  

7.6. საბჭოს თავმჯდომარეს  საბჭოს წევრებიდან, საინიციატივო ჯგუფის (მინიმუმ 

ხუთი წევრი) მიერ ერთი ან რამდენიმე კანდიდატურის წარდგინების 

საფუძველზე, ირჩევს სადისერტაციო საბჭო 3 წლით, სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით. ერთი და იგივე პირი საბჭოს 
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თავმჯდომარედ შეიძლება არჩეულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. საბჭოს 

პირველ სხდომას, თავმჯდომარის არჩევამდე უძღვება განათლების სკოლის 

დეკანი; 

7.7. სკოლის სადისერტაციო საბჭო, იმ შემთხვევაში, თუ მას მიმართავს საბჭოს 

თავმჯდომარე არგუმენტირებული მოთხოვნით, ირჩევს თავმჯდომარის 

მოადგილეს ღია კენჭისყრით, ხმათა უმრავლესობით. თავმჯდომარის მოადგილის 

ფუნქციებსა და უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს საბჭო; 

7.8. საბჭოს სწავლული მდივნის კანდიდატურას  თავმჯდომარე წარადგენს საბჭოს 

წევრებიდან, რომელსაც ამტკიცებს საბჭო ღია კენჭისყრით, ხმათა უმრავლესობით. 

საბჭოს მდივანი ინიშნება 3 წლის ვადით. სწავლული მდივანი შეიძლება 

დანიშნულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ; 

7.9. საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭოს სხდომაზე. სხდომა უფლებამოსილია, თუ 

მას ესწრება წევრთა სიითი შემადგენლობის 3/4– ზე მეტი. გადაწყვეტილება 

მიღებულია, თუ მას ხმას აძლევს საბჭოს წევრებიდან დამსწრეთა 2/3 – ზე მეტი;  

7.10. საბჭოს მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმის სახით, 

რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი; 

7.11. საბჭო, ერთ-ერთი წევრის წარდგინებით, დოქტორანტურაში მიღებიდან ერთ 

თვეში იღებს გადაწყვეტილებას: 

7.11.1. სადისერტაციო თემის დამტკიცების შესახებ,  

7.11.2. სადოქტორო პროგრამის განსაზღვრის შესახებ, 

7.11.3. დისერტანტის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ; 

7.12. საბჭოს უფლება აქვს, განიხილოს სადისერტაციო თემაზე მუშაობის პერიოდში 

წარმოქმნილი დავა დოქტორანტსა და მის სამეცნიერო ხელმძღვანელს შორის  და 

მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება (თვით ხელმძღვანელის შეცვლითაც კი, 

მუხლი 6,  პუნქტი – 6.5); 

7.13. სადისერტაციო თემის დამტკიცება არ ზღუდავს შემდგომში (სასწავლო წლის 

ვადების ნებისმიერ პერიოდში) თემის დასახელებაში კორექტივის შეტანას, რაც არ 

უნდა გასცდეს სადოქტორო პროგრამის საკვლევი სფეროს ჩარჩოებს; 

7.14. საბჭო უფლებამოსილია, თავმჯდომარის წარდგინებით დანიშნოს დისერტაციის  

შემფასებლები (რეცეზენტები) და  დისერტაციის დაცვის თარიღი; 

7.15. სადოქტორო დისერტაციის გაფორმების მეთოდურ ინსტრუქციასა და ტექნიკურ 

მოთხოვნებს, ნაშრომის მოცულობას, ფორმატს, შრიფტის სახეობას და ზომას 

საბჭო განსაზღვრავს თესაუს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

შეთანხმებით; 

7.16. სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის საფუძველია: 

საბჭოს წევრის საკუთარი განცხადება, საბჭოს წევრთა უპასუხისმგებლობა, საბჭოს 
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სხდომის ხშირი გაცდენები, აგრეთვე რაიმე აკადემიური თანამდებობის დაკავება 

ან თანამდებობიდან განთავისუფლება. 

 

მუხლი 8.  სადისერტაციო საბჭოს სხდომები და ფუნქციები 

8.1. სადისერტაციო საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭოს სხდომებზე. სხდომა 

უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა სიითი შემადგენლობის  2/3. 

გადაწყვეტილება მიღებულია, თუ მას ხმას მისცემს დამსწრეთა უმრავლესობა; 

8.2. საბჭოს მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმის სახით, 

რომელსაც ხელს აწერენ საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი; 

8.3. სადისერტაციო საბჭოს სხდომები მოიწვევა საჭიროებისამებრ.  

 

მუხლი 9. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის უფლებები და მოვალეობა 

9.1. სადისერტაციო საბჭოს სხდომებს იწვევს საბჭოს თავმჯდომარე უნივერსიტეტში 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში. სხდომების რაოდენობა 

რეგლამენტირებული არ არის და მოიწვევა საჭიროებისამებრ; 

9.2. საბჭოს სხდომებს შორის საბჭოს მუშაობას ხელმძღვანელობენ საბჭოს 

თავმჯდომარე  და სწავლული მდივანი. სწავლული მდივნის დაუსწრებლობის 

შემთხვევაში, თავმჯდომარე  მდივნის მოვალებას აკისრებს საბჭოს სხვა წევრს; 

9.3. საბჭოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს დანიშნოს  სადისერტაციო კოლეგია და 

შეარჩიოს მისი წევრები საბჭოს სიითი შემადგენლობიდან. ამავე დროს, მას აქვს 

უფლება საჭიროებისამებრ მოიწვიოს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირი სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან ან სამეცნიერო დაწესებულებებიდან; 

9.4. საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია  სკოლის დეკანთან შეთანხმებით 

ორგანიზაცია გაუკეთოს სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული, 

დოქტორანტებისათვის სავალდებულო მინიკონფერენციის, სემინარებისა და 

კოლოქვიუმების ჩატარებას; 

9.5. საბჭოს სხდომისა და თავმჯდომარისგან მიღებული ყველა ის გადაწყვეტილება, 

რომლებიც ეხება დოქტორანტს, ამ უკანასკნელს უნდა ეცნობოს   წერილობით; 

9.6. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია, წელიწადში ერთჯერ,  

ანგარიში ჩააბაროს სკოლის საბჭოს შესრულებული საქმიანობის შესახებ და 

წარუდგინოს მომავალში ჩასატარებელი ღონისძიებების გეგმა.  

 

მუხლი 10. სადისერტაციო საბჭოს მდივნის უფლებები და მოვალეობა 
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10.1. საბჭოს მდივანი ვალდებულია დროულად უზრუნველყოს საბჭოს 

ორგანიზაციული საქმიანობა;  

10.2. საბჭოს მდივანი დადგენილი წესით აწესრიგებს დოქტორანტის სადისერტაციო 

დოკუმენტაციას; ათავსებს მას თესაუ-ს საინფორმაციო ვებ-გვერდზე, აწარმოებს 

შესაბამის არქივს. 

 

მუხლი 11.  სადისერტაციო ნაშრომის გაფორმება 

 

11.1. დისერტაცია ქართულ ენაზე უნდა გაფორმდეს სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

დადგენილი ფორმისა და მოთხოვნების დაცვით; 

11.2. სადისერტაციო საბჭოს აქვს უფლება, განსაკუთრებულ შემთხვევაში 

(განსაკუთრებულობა უნდა იყოს მკაცრად დასაბუთებული და არგუმენტებით 

გამაგრებული მომთხოვნი მხარის მიერ) დაუშვას გამონაკლისი  მისი სხვა ენაზე 

შესრულებისათვის; 

11.3. თუ დისერტაცია სრულდება სხვა ენაზე, ასეთ შემთხვევაში  კვლევის ძირითადი 

შედეგები დისერტაციაში წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; 

11.4. დისერტაცია უნდა წარმოადგენდეს დოქტორანტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო 

მუშაობის შედეგს, ახასიათებდეს სიახლე და ხელს უწყობდეს განათლების 

სამეცნიერო დარგის განვითარებას; 

11.5. თუ დოქტორანტი ჩართულია სამეცნიერო–კვლევით ჯგუფში, მაშინ  უნდა 

გამოიკვეთოს  მისი წილი შესრულებულ სამუშაოში; 

11.6. დისერტაციის სატიტულო ფურცელი უნდა გაფორმდეს სადისერტაციო საბჭოს 

მოთხოვნის შესაბამისად. (იხ. დანართი); 

11.7. სადისერტაციო ნაშრომის ზღვრული მოცულობა უნდა შეადგენდეს 100 – 130 

გვერდს დანართისა და ციტირებული ლიტერატურის გარეშე (დანართის მოცულობა 

არ იზღუდება), ფურცლის ზომა – A4, შრიფტის სახეობა - Sylfaen, ინგლისური ტექ-

სტი უნდა შესრულდეს Times New Roman შრიფტით. შრიფტის ზომა - 12, თავებისა 

და ქვეთავების დასახელების შრიფტის ზომა შესაბამისად უნდა იყოს 16 და 14 

სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5; გვერდის საზღვრები: ზემოდან და ქვემოდან  - 2,5 

სმ; მარცხნიდან  - 3სმ; მარჯვნიდან - 1,5 სმ.  

11.8. დისერტაციის ყოველი თავი უნდა დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, ქვეთავი უნდა 

გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან; დაუშვებელია თავისუფალი სივრცის ან გვერდის 

დატოვება. 

11.9. გვერდების ნუმერაცია: ყველა გვერდი,  გარდა სატიტულო ფურცლისა, უნდა 

დაინომროს თანამიმდევრობით. გვერდები ინომრება ქვედა კიდეზე ცენტრში, 

არაბული ციფრებით. 
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11.10. ნაშრომს უნდა ახლდეს წყაროებისა და გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

ლიტერატურის დანომვრა უმჯობესია ანბანის მიხედვით ან გამოყენების 

თანამიმდევრობის შესაბამისად;  

11.11. დისერტაციას, რომელ ენაზეც არ უნდა იყოს იგი შესრულებული, დასაწყისში უნდა 

ახლდეს მოკლე ვერსია ქართულ და ინგლისურ ენაზე (თითოეული ვერსიის 

მოცულობა უნდა იყოს 15–20 გვერდი);  

11.12. დაცვის შემდეგ, ერთი თვის განმავლობაში, აუცილებელია დისერტაციის 

გამოქვეყნება ბეჭდური (მონოგრაფია) და ელექტრონული სახით; 

11.13. ბეჭდური სახით გამოქვეყნებული მონოგრაფიის 10 ეგზემპლარი უნდა გადაეცეს 

თესაუს ბიბლიოთეკას. 

 

მუხლი 12.   სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა 

12.1. დასრულებული დისერტაცია სადისერტაციო საბჭოს განსახილველად გადაეცემა 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვამდე ერთი თვით ადრე; 

12.2. დოქტორანტმა სადისერტაციო საბჭოზე უნდა წარმოადგინოს: 

12.2.1. განცხადება სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე დისერტაციის 

დაცვისათვის მიღების შესახებ (ფორმა დ8); 

12.2.2. დისერტაციის 4 ეგზემპლარი აკინძული სახით, ქართულ  და უცხოურ ენაზე 

შესრულებული ავტორეფერატის 15  ეგზემპლარი და მისი ელექტონული ვერსია 

დისკეტით PDF ფორმატში;  

12.2.3. დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელის (თანახელმძღვანელების) წერილობითი 

დასკვნა, რომ ნაშრომი დასრულებულია და შეიძლება მისი  საჯარო განხილვა; 

12.2.4. სამეცნიერო კვლევის  ძირითადი შედეგები ამსახველი და შესაბამისად 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები, კოლოქვიუმებისა და კონფერენციების 

მასალების დამადასტურებელი დოკუმენტები და   მათი სია; 

12.2.5. დეკანის მიერ დამოწმებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების  შესრულების 

დამადასტურებელი შეფასებების (ნიშნების) ფურცელი და ოქმების ასლები სამი 

კოლოქვიუმის ჩატარების შესახებ; 

 

მუხლი 13. ავტორეფერატი  

13.1. ავტორეფერატი უნდა შეიცავდეს სატიტულო ფურცელს. ავტორეფერატში 

მოცემული უნდა იყოს: საკვლევი თემის აქტუალურობა, სამუშაოს მიზანი, კვლევის 

ობიექტი და მეთოდები, ნაშრომის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული სიახლე; 

მითითებული უნდა იყოს დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა; 

გადმოცემული უნდა იყოს დისერტაციის ძირითადი შედეგები თავების მიხედვით; 

აგრეთვე, რეკომენდაციები და ზოგადი დასკვნები; 
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13.2. ავტორეფერატში წარმოდგენილი უნდა იყოს ავტორის მიერ გამოქვეყნებული იმ 

ნაშრომების და კვლევების ჩამონათვალი, რომელთა შინაარსი შესაბამისობაშია 

დისერტაციის თემატიკასთან და ასახულია სადისერტაციო ნაშრომში; 

13.3. ავტორეფერატში უნდა იყოს ინფორმაცია ნაშრომის სხვადასხვა დონეზე 

წარდგინების (კონფერენციებზე, ფორუმებზე, სიმპოზიუმებზე, სემინარებზე და 

სხვ.) შესახებ; 

13.4. ავტორეფერატის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ორ ნაბეჭდ თაბახს; 

13.5. ავტორეფერატი უნდა შესრულდეს  დადგენილი ფორმის მიხედვით (დანართი3).  

 

 

მუხლი 14. დისერტაციის დაცვისათვის მომზადება 

(დაცვის თარიღის დადგენა, შემფასებლების გამოყოფა, დაცვის კოლეგიის 

შემადგენლობის დამტკიცება) 

 

14.1. დისერტაციის წარდგენიდან ერთი კვირის ვადაში სადისერტაციო საბჭოს მდივანი  

აწესრიგებს დისერტანტის დოკუმენტაციას და ამის შემდეგ განსახილველად 

გადასცემს სადისერტაციო საბჭოს, რომელიც საბჭოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

მიიღებს გადაწყვეტილებას დოქტორანტის დაცვაზე დაშვების ან უარის შესახებ; 

შესაბამისად, ინიშნება ორი რეცენზენტი (შემფასებელი), რომლებმაც არაუგვიანეს 

ერთი თვისა, უნდა წარმოადგინონ დასკვნები დისერტაციის შესახებ; 

14.2.  სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე ინიშნება დისერტაციის დაცვის თარიღი, 

მტკიცდება სადისერტაციო კოლეგიის შემადგენლობა, თუ შემფასებლების 

დასკვნები არის დადებითი. კოლეგიის თავმჯდომარე  დაცვის დღეს აირჩევა 

კოლეგიის შემადგენლობიდან; 

14.3. დოქტორანტის დაცვაზე დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, სადისერტაციო 

საბჭოს მდივანი ვალდებულია 6 სამუშაო დღის განმავლობაში გადასცეს 

დისერტაციის აკინძული ეგზემპლარები თესაუ-ს ბიბლიოთეკასა და რეცენზენტებს; 

14.4. დოქტორანტის დაცვაზე დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, სადისერტაციო 

საბჭოს მდივანი ვალდებულია დისერტაციის ავტორეფერატის თითო ეგზემპლარი 

მიაწოდოს შემფასებლებსა და სადისერტაციო კოლეგიის წევრებს, ხოლო მისი 

ელექტრონული ვერსია განათავსოს თესაუ-ს ვებ გვერდზე; 

14.5. დაუშვებელია, რომ ორივე შემფასებელი იყოს ერთი და იმავე ორგანიზაციის, 

ერთი და იმავე სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომელი ანუ იმ  

დეპარატამენტის/კათედრის წევრი, სადაც შესრულდა დისერტაცია ან სადაც 

მუშაობს დისერტანტი; არ უნდა იყოს დისერტანტზე თანამდებობრივად 

დამოკიდებული პირი; 

14.6. შემფასებელი არ შეიძლება იყოს: სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი 

მოადგილე ან მდივანი, დისერტანტის მიერ შესრულებული რომელიმე ნაშრომის  
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თანაავტორი; ასევე დაუშვებელია, რომ შემფასებელი იყოს დისერტანტის 

ნათესავი, ან ადგილი ჰქონდეს კონფლიქტთა ინტერესის სხვა ფორმას; 

14.7.  შემფასებელი უნდა იყოს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც სადოქტორო პროგრამის შესაბამისი მეცნიერების 

დარგში  გამოქვეყნებული აქვს არანაკლებ 3 შრომისა;  

14.8. ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, სადისერტაციო საბჭოს აქვს უფლება, 

შემფასებელი შეარჩიოს სხვა კრიტერიუმებითაც, რომელთაც თვითონ 

დააწესებს ამ კონკრეტული შემთხვევისათვის; 

14.9. დისერტაციის  დაცვა ინიშნება აღნიშნული სადისერტაციო საბჭოს სხდომიდან 50 – 

60 დღეში. 

 

Mმუხლი 15. შემფასებლებისა (ოპონენტებისა) და ხელმძღვანელის 

(თანახელმძღვანელის) დასკვნა 

 

15.1. დისერტაციის ხელმძღვანელმა (თანახელმძღვანელმა) დასკვნა უნდა 

წარმოადგინოს დისერტაციის წარდგენასთან ერთად;  

15.2. შემფასებლებმა    თავიანთი წერილობითი დასკვნა (რეცენზია) ორ ეგზემპლარად 

უნდა წარმოადგინონ სადისერტაციო საბჭოში დისერტაციის გადაცემიდან არა 

უგვიანეს ერთი თვის ვადაში;  

15.3. რეცენზია უნდა მოიცავდეს: სადოქტორო თემის აქტუალურობას, კვლევის 

მეცნიერულ სიახლესა და დონეს, კვლევის გამოყენებული მეთოდებისა და 

მეთოდოლოგიის სანდოობას, დისერტაციის გაფორმების ხარისხს და სხვ. რეცენზია 

უნდა მთავრდებოდეს შემფასებლის დასკვნით - იმსახურებს თუ არა დოქტორანტი  

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას; 

15.4. შემფასებელთა დასკვნაში უნდა იყოს საბჭოსადმი რეკომენდებული 

დოქტორანტის დაცვაზე დაშვების, მასში სათანადო შესწორების შეტანაზე 

დოქტორანტისათვის უკან დაბრუნების ან დაცვაზე უარის თქმის შესახებ. თუ 

შენიშვნები არ ატარებს მნიშვნელოვან, სამეცნიერო ხასიათს, ამ შემთხვევაში 

დისერტაციის მიღება ხდება აღნიშნული ხარვეზების (კორექტურული და 

გრამატიკული უზუსტობები, ლიტერატურის არასწორი მითითება და სხვ.) 

გამოსწორების დათქმით;  

15.5. რეცენზენტის ხელმოწერა უნდა დადასტურდეს იმ ორგანიზაციის ბეჭდით, 

რომელშიც მუშაობს რეცენზენტი; 

15.6. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე შემფასებლის მიერ  ობიექტური გარემოებების გამო 

(უბედური შემთხვევა, ავადმყოფობა და სხვ.), ვერ მოხდა რეცენზიის წარმოდგენა  

სათანადო დოკუმენტის  წარმოდგენის საფუძველზე, სადისერტაციო საბჭო ნიშნავს 
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მესამე რეცენზენტს; სადისერტაციო საბჭოს მდივანმა დოქტორანტს უნდა აცნობოს 

ამ შემთხვევაში საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ;   

15.7. დაცვამდე, თხუთმეტი-ოცი დღით ადრე, სადისერტაციო საბჭოს მდივანი 

ავრცელებს ინფორმაციას ელექტრონული ფოსტის საშუალებით დისერტაციის 

დასახელების, მისი ავტორის, სადისერტაციო კოლეგიის შემადგენლობის, 

ხელმძღვანელისა და რეცენზენტების ვინაობის, დისერტაციის დაცვის თარიღის, 

დრო და ადგილის შესახებ და უზრუნველყოფს განცხადების გამოკვრას 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო დაფაზე; 

15.8. დაცვამდე ათი დღით ადრე, რეცენზიების თითო პირი გადაეცემა დოქტორანტს; 

15.9. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი რეცენზენტი სადისერტაციო ნაშრომს აფასებს 

დადებითად, ხოლო მეორე უარყოფითად, სადისერტაციო საბჭოს 

თავმჯდომარე ნიშნავს  მესამე რეცენზენტს, რომელსაც დისერტაციის 

შეფასებისათვის ეძლევა 1 თვე; 

15.10. დოქტორანტს აქვს უფლება  ორივე შემფასებლის უარყოფითი დასკვნის 

შემთხვევაშიც მოითხოვოს დაცვის მოწყობა ან მოხსნას განხილვიდან თავისი 

ნაშრომი ნებისმიერ ეტაპზე.  ამ შემთხვევაში, დისერტანტს უფლება აქვს 

დისერტაცია წარადგინოს ხელმეორე დაცვაზე ერთი წლის შემდეგ, მუხლი 4. სტ. 

4.1.8.; 

15.11. სადისერტაციო საბჭოს მიერ დოქტორანტის დასაცავად დაშვებაზე უარის 

საფუძველი შეიძლება იყოს: 

 დოკუმენტების არასრულყოფილება, 

 პლაგიატის არსებობა, 

 დოკუმენტების გაყალბება, 

 კრედიტების შეუსრულებლობა; 

15.12. დაცვაზე უარის შემთხვევაში, დისერტაცია და მასთან დაკავშირებული სრული 

დოკუმენტაცია ინახება სადისერტაციო საბჭოს არქივში. დოქტორანტი 

უფლებამოსილია გაეცნოს ამ დოკუმენტაციას; 

15.13. სადისერტაციო საბჭოს მდივანმა მიღებული გადაწყვეტილება ოქმის სახით ათი 

დღის ვადაში უნდა გადასცეს დეკანატს დოქტორანტის პირად საქმეში შესატანად; 

15.14. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია, ყველა მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ აცნობოს დოქტორანტს წერილობით. დაცვაზე 

დაშვების შემთხვევაში, შეტყობინებაში უნდა იყოს მითითებული სადისერტაციო 

კოლეგიის შემადგენლობა და დაცვის თარიღი (ფორმა დ18). შეტყობინებიდან 

დაცვის თარიღამდე დოქტორანტს უნდა მიეცეს არანაკლებ 10 დღისა, 

დაცვისათვის მოსამზადებლად. დოქტორანტს აქვს უფლება გაეცნოს 

რეცენზენტების დასკვნებს;  
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15.15. დაცვაზე დაშვების უარის შემთხვევაში, წარმოდგენილი დისერტაცია და 

შემფასებლების წერილობითი დასკვნები ინახება სადისერტაციო საბჭოს 

არქივში. დოქტორანტი უფლებამოსილია, გაეცნოს ამ დოკუმენტებს; 

 

მუხლი 16. სადისერტაციო კოლეგია 

16.1. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე დისერტაციის დაცვაზე დაშვების 

შემთხვევაში ქმნის სადისერტაციო კოლეგიას (მუხლი 9. პ. 9.3.). სადისერტაციო 

კოლეგია იქმნება ერთჯერადად, ერთი დისერტაციის დაცვისათვის; 

16.2. სადისერტაციო კოლეგია უნდა შედგებოდეს მეცნიერების იმ დარგის სულ მცირე 4–8 

წარმომადგენლისგან, რომელშიც შესრულებულია დისერტაცია. მათ შორის 25-40% 

არ უნდა იყოს სადისერტაციო საბჭოს წევრი; 

16.3.  კოლეგიაში დამატებით უნდა შედიოდეს დისერტაციის ხელმძღვანელი და 

დისერტაციის შემფასებლები;  

16.4. ერთი და იგივე პირს არ აქვს უფლება მიიღოს მონაწილება ერთი კვირის 

განმავლობაში ორზე მეტ დაცვაში; 

16.5. სადისერტაციო კოლეგიას ხელმძღვანელობს საბჭოს წევრებიდან შერჩეული და 

საბჭოს მიერ დამტკიცებული თავმჯდომარე, რომელიც არის უნივერსიტეტის 

მოქმედი ან საპატიო პროფესორი და არ არის დისერტანტის ხელმძღვანელი 

ან შემფასებელი. სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე  შეიძლება იყოს 

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეც; 

16.6. თუ სადისერტაციო ნაშრომი მომზადებულია იმ დარგში, რომლის 

წარმომადგენლებიც არის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი, 

ისინი ავტომატურად შედიან სადისერტაციო კოლეგიის შემადგენლობაში; 

16.7. კოლეგიის სხდომის უფლებამოსილობის პირობას განსაზღვრავს საბჭო.  

M      

 მუხლი 17. დისერტაციის დაცვა 

17.1. დისერტაციის დაცვა არის საჯარო და ხორციელდება სადისერტაციო კოლეგიის 

სხდომაზე. დისერტაციის დაცვა ითვალისწინებს დოქტორანტის მიერ   

სადისერტაციო ნაშრომის მოხსენებით წარმოდგენას. წარდგინების დროის 

ხანგრძლივობაა 20 – 30 წუთი; 

17.2. დისერტაციის დაცვის ენა არის ქართული. სხვა რომელიმე ენაზე დაცვის უფლებას 

იძლევა სადისერტაციო საბჭო. ამ შემთხვევაში დისერტანტი ვალდებულია დაცვა 

უზრუნველყოს კვალიფიციური თარჯიმანის მონაწილეობით; 

17.3. სადისერტაციო კოლეგიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კოლეგიის 

წევრთა 3/4 და მეტი; 
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17.4. კვორუმის არსებობისას სადისერტაციო კოლეგია ირჩევს თავმჯდომარეს და 

მდივანს; კოლეგიის მდივანი შეიძლება იყოს  სადისერტაციო საბჭოს მდივანი; 

17.5. თუ დაცვას საპატიო მიზეზით არ ესწრება ერთ-ერთი რეცენზენტი,  რომლის 

რეცენზია დადებითია; ამ შემთხვევაში სადისერტაციო საბჭოს მდივნის ან სხვა 

წევრის მიერ (ვისაც დაავალებს თავმჯდომარე) რეცენზია მთლიანად უნდა იქნას 

წაკითხული დაცვის მსვლელობისას;  

17.6. დაცვას აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს სამეცნიერო ხელმძღვანელი. საპატიო 

მიზეზით  არ დასწრების შემთხვევაში იგი კოლეგიას უგზავნის შესაბამის 

მოხსენებით ბარათს და დოქტორანტის პიროვნულ დახასიათებას; 

17.7. თუ დოქტორანტი დოკუმენტურად დასაბუთებული საპატიო მიზეზით ვერ გავიდა 

დისერტაციის დაცვაზე, ან სადისერტაციო კოლეგიის კვორუმი არ შედგა, ან დაცვა 

არ შედგა დოქტორანტისაგან დამოუკიდებელი სხვა მიზეზების გამო, 

სადისერტაციო საბჭო ვალდებულია დანიშნოს განმეორებითი დაცვა იმავე 

სემესტრში; 

17.8. კოლეგიის სხდომაზე სადისერტაციო კოლეგიის მდივანი ან თავმჯდომარე 

აცხადებს დისერტანტის ვინაობას, მის მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებს, დისერტაციის 

თემის დასახელებას, დოქტორანტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებს, 

რეცენზენტებს და კოლეგიას განუმარტავს დისერტაციის დაცვის პროცედურას.  

17.9. კოლეგიის თავმჯდომარის წინადადებით დოქტორანტი იწყებს მოხსენებას, 

კოლეგიას წარუდგენს თავისი ნაშრომის ძირითად დებულებებს და მიღებულ 

შედეგებს,  აყალიბებს მეცნიერულ სიახლეს; 

17.10. მოხსენების დამთავრების შემდეგ დოქტორანტი  პასუხობს ჯერ კოლეგიის წევრების, 

შემდეგ კი დამწრეთა მიერ დასმულ შეკითხვებს; ამის შემდეგ იწყება შემფასებლების 

გამოსვლა და პაექრობა  დოქტორანტთან. დოქტორანტი ვალდებულია უპასუხოს 

შემფასებლების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს, რის შემდეგაც სიტყვა ეძლევა თემის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელს/თანახელმძღვანელებს დოქტორანტის პიროვნული 

დახასიათებისათვის. ბოლოს იმართება დისკუსია, სადაც მონაწილეობის მიღება 

შეუძლიათ, როგორც კოლეგიის წევრებს,  ასევე დამსწრე საზოგადოების 

წარმომადგენლებს; 

17.11. რეცენზენტების მოხსენებების, კოლეგიის წევრებისა და სხვათა გამოსვლების 

რეგლამენტს განსაზღვრავს სადისერტაციო კოლეგია; 

17.12. დისერტაციის დაცვის დროს დისერტანტი ვალდებულია გამოიყენოს თანამედროვე 

თვალსაჩინო მასალა: ვიდეო-კინო გასაშვები ტექნიკა, სლაიდ–წარმოდგენები და 

სხვ.; 

17.13. დაცვა არ უნდა აღემატებოდეს ორ საათს; 

17.14. კოლეგიის ყველა დამსწრე წევრი ვალდებულია დაცვის დამთავრების შემდეგ 

წარადგინოს დასკვნა - ფორმა დ13.  დაცვის მსვლელობასა და საბოლოო შედეგზე 

უნდა გაფორმდეს  დაცვის ოქმი - ფორმა დ14;  
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17.15. სადისერტაციო კოლეგიის ერთ სხდომაზე შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ ერთი 

დისერტაციის დაცვა;  

17.16. დისერტაციის დაცვა უნდა მოხდეს ნაშრომის სადისერტაციო საბჭოში წარდგენიდან 

6 თვის განმავლობაში, არდადაგების ჩაუთვლელად.  

 

მუხლი 18. დაცვის შეფასება 

18.1. დაცვა ფასდება სადისერტაციო კოლეგიის მიერ დახურულ სხდომაზე დაცვის 

დასრულებისთანავე; 

18.2. შეფასებისთვის გამოიყენება შეფასების შემდეგი სისტემა:  

 

დადებითი შეფასება:  

ა) 91-100 ქულა - საუკეთესო - შესანიშნავი ნაშრომი;  

 ბ) 81-90 ქულა - ძალიან კარგი - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველ მხრივ 

აღემატება;  

გ) 71-80 ქულა - კარგი - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ) 61-70 ქულა - საკმარისი - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აკმაყოფილებს;  

ე) 51-60 ქულა - დამაკმაყოფილებელი, - შედეგი, რომელიც ხარვეზების მიუხედავად 

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;  

ვ) 41-50 ქულა - არადამაკმაყოფილებელი - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

მნიშვნელოვანი ხარვეზის გამო ვერ აკმაყოფილებს.  

 

უარყოფითი შეფასება 

ზ) 0-40 ქულა - ცუდი - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს საერთოდ არ 

აკმაყოფილებს;  

18.3. დისერტაცია არ ითვლება დაცულად, თუკი მას სადისერტაციო კოლეგიის 50%-ზე 

მეტი აფასებს უარყოფითად; 

18.4. სადისერტაციო კოლეგიის წევრების დასკვნების საფუძველზე განისაზღვრება 

საბოლოო შეფასება (საშუალო არითმეტიკული); 

18.5. პუნქტი 16.2–ის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების 

მიღებისას,  დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

18.6. პუნქტი 16.2–ის „ვ“ შეფასების (41-50 ქულა) მიღებისას, დოქტორანტს ეძლევა 

უფლება წარადგინოს გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის ერთი წლის 

განმავლობაში. ამ შემთხვევაში დოქტორანტმა სტუდენტის სტატუსის 
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გასაგრძელებლად დაცვიდან ათი დღის ვადაში განცხადებით უნდა მიმართოს 

რექტორს; წინააღმდეგ შემთხვევაში, დეკანის წარდგინებით შეუჩერდება 

სტუდენტის სტატუსი; 

18.7. იმ შემთხვევაში, თუ დოქტორანტმა მანამდე უკვე ისარგებლა მუხლი 4–ის პუნქტი 

4.1.4–ში მითითებული უფლებით, მაშინ მას პუნქტი 16.2–ის „ვ“  შეფასების (41-50 

ქულა) მიღების შემთხვევაში შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი;  

18.8. დისერტაციის დაცვაზე 0-40 ქულით შეფასების შემთხვევაში  ან განმეორებით 

დაცვაზე უკვე 16.2–ის „ვ“ შეფასების (41-50 ქულა) მიღების შემთხვევაში, 

დოქტორანტი კარგავს იმავე ნაშრომის წარდგენის უფლებას და მას უწყდება 

სტუდენტის სტატუსი; 

18.9. სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე დასაბუთებულ საბოლოო 

გადაწყვეტილებას აცნობს დისერტანტს და აუდიტორიას; 

18.10. სადისერტაციო კოლეგიის მდივანი აფორმებს დისერტაციის დაცვის ოქმს, რაზეც 

ხელს აწერს კოლეგიის ყველა წევრი. 

 

მუხლი 19. დაცვის შემდგომი ორგანიზაცია, დაარქივება 

19.1. სადისერტაციო საბჭოს მდივანი ვალდებულია ათი დღის ვადაში  უზრუნველყოს  

დისერტაციის ერთი ეგზემპლარის მიწოდება ეროვნული ბიბლიოთეკისათვის; 

19.2. სკოლის დეკანატი ამზადებს  აკადემიური ხარისხის მინიჭების და შესაბამისი 

დიპლომის გაცემის ბრძანების პროექტს. ბრძანების პროექტი დიპლომის 

დანართთან ერთად გადაეცემა სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებას, სადაც 

ბრძანების პროექტი დიპლომის დანართთან ერთად წარედგინება თესაუ-ს რექტორს; 

19.3. ბრძანების გამოცემის შემდეგ გაფორმდება დიპლომი და დიპლომის დანართი; 

19.4. დისერტაციის დაცვის შემდეგ, სადისერტაციო საბჭოს არქივში ინახება 

დოქტორანტის შემდეგი საატესტაციო დოკუმენტები: 

 დოქტორანტის განცხადება დისერტაციის განსახილველად მიღების შესახებ, 

დადასტურებული სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის ხელმოწერით; 

 დისერტაციის ავტორეფერატის ერთი ეგზემპლარი;  

 დისერტანტის კადრების აღრიცხვის ფურცელი, დამოწმებული სკოლის ბეჭდით; 

 სამეცნიერო ხელმძღვანელის (თანახელმძღვანელების) წერილობითი დასკვნა 

დისერტაციის შესახებ; 

 დისერტაციისა და ავტორეფერატების ელექტრონული ვერსია დისკეტით (PDF 

ფორმატში); 

 დეკანის მიერ დამოწმებული ოქმების ასლები სამი კოლოქვიუმის ჩატარების 

შესახებ; 
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 სადისერტაციო თემის შესრულების ამსახველი მასალები: დოქტორანტის 

ავტორობით და თანაავტორობით გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ასლები 

და  მათი სია;             

 სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგების ამსახველი სემინარების, 

კოლოქვიუმების და კონფერენციების მასალები და ნუსხა;  

 სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შესრულების ამსახველი შეფასებების 

(ნიშნების) ფურცელი;  

 შემფასებლების (რეცენზენტების) დასკვნები; 

 სადისერტაციო კოლეგიის სხდომის ოქმი, დამოწმებული სკოლის ბეჭდით; 

19.5. დოკუმენტაცია აკინძული სახით საბჭოს არქივში ინახება სამი წლის განმავლობაში, 

რის შემდეგაც გადაეცემა სკოლის არქივს. 

 

მუხლი 20. დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი  

20.1. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ  შეიძლება პირს მიანიჭოს შესაბამისი 

აკადემიური ხარისხით სარგებლობის უფლება სადოქტორო დიპლომის გაცემამდე, 

დისერტაციის გამოქვეყნების შესახებ გამომცემლობასთან დადებული 

ხელშეკრულების ასლის წარდგენის საფუძველზე; 

20.2. დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელ დიპლომს გასცემს ის 

დაწესებულება, სადაც განხორციელდა დისერტაციის დაცვა; 

20.3. თუ დისერტაცია დაცულია პარტნიორი დაწესებულების მონაწილეობით, 

დიპლომი უნდა შეიცავდეს მითითებას, რომ დისერტაცია დაცულია პარტნიორი 

დაწესებულების მონაწილეობით; 

20.4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის დიპლომს (მოწმობას) ხელს აწერს: თესაუ-ს 

რექტორი, სკოლის დეკანი, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე და მოწმდება 

თესაუ-ს ბეჭდით. ასლი ინახება უნივერსიტეტის არქივში. 

 

                                    მუხლი 21.  ბათილობა 

21.1. სადისერტაციო საქმის წარმოებისას არასწორი მონაცემების წარდგენა არის 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი მოწმობის გაუცემლობის ან 

ჩამორთმევის საფუძველი. შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს სადისერტაციო საბჭო;  

21.2. პლაგიატის დაფიქსირების შემთხვევაში, დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

დამადასტურებელი მოწმობა არ გაიცემა და დოქტორანტი ამოირიცხება 

სადოქტორო პროგრამიდან. ხოლო, თუ დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

დამადასტურებელი მოწმობა გაცემულია, მოხდება მისი ბათილობა. შესაბამის 

გადაწყვეტილებას იღებს სადისერტაციო საბჭო; 
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21.3. ოპონენტის, საბჭოს წევრის ან ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინების 

საფუძველზე პლაგიატის ან დისერტანტის მიერ სადისერტაციო მასალებისა და 

დოკუმენტაციის გაყალბების ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში, წყდება 

დისერტაციის განხილვა და დისერტანტს  სამუდამოდ ეკრძალება,  მოცემულ და 

მომიჯნავე დარგებში დისერტაციის წარდგენა; 

21.4. თუ პლაგიატი ან დოკუმენტაციის გაყალბება დადგინდა დისერტაციის დაცვის 

შემდეგ (ნებისმიერ დროს), სადისერტაციო საბჭო ვალდებულია ბათილად  ცნოს 

მინიჭებული აკადემიური ხარისხი და გააუქმოს შესაბამისი დიპლომი;  

21.5. სადისერტაციო საბჭოს მდივანი, მის მიერ საბუთების გაყალბების შემთხვევაში,  

ისჯება კანონით. 

 

მუხლი 22. დოქტორანტურა პარტნიორი დაწესებულების მონაწილეობით  

22.1. თესაუ–ს აქვს უფლება  ხელშეკრულება დადოს სხვა სასწავლო და სამეცნიერო–

კვლევით დაწესებულებასთან  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 

ერთობლივი განხორციელების მიზნით; 

22.2. თესაუ უფლებამოსილია ერთ ან რამდენიმე საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ან უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად აღიარებულ  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

ერთობლივად განახორციელოს სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა ამ 

ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე; 

22.3. პარტნიორი დაწესებულებების მონაწილეობისას დოქტორანტურაში ჩარიცხვის 

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთობლივი დოქტორანტურის შესახებ 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დოქტორანტურაში მიღების პირობებს; 

22.4. თესაუ–ს დოქტორანტურაში შემომსვლელის განცხადებას, ამ დებულებით 

გათვალისწინებულ საბუთებთან ერთად, უნდა დაერთოს პარტნიორი 

დაწესებულების წარმომადგენლის თანხმობა თემის თანახელმძღვანელობაზე; 

22.5. პარტნიორი დაწესებულების მონაწილეობისას დისერტაციას ერთობლივად უნდა 

უხელმძღვანელონ როგორც თესაუ-ს, ისე პარტნიორი დაწესებულების პროფესორმა 

ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე სამეცნიერო პირმა; 

22.6. თუ სადისერტაციო საქმის წარმოება უპირატესად პარტნიორ უნივერსიტეტში 

მიმდინარეობს, გამოიყენება ამ უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულების 

პირობები, რომლებიც აისახება პარტნიორობის დადებულ ხელშეკრულებაში. 

 

მუხლი 23. დოქტორანტურის მობილობა  

 

23.1. მობილობის უფლება  დოქტორანტს ეძლევა მხოლოდ იმავე ან მონათესავე 

სადოქტორო პროგრამაზე, სწავლების პირველი წლის დამთავრების შემდეგ, 

მომავალი სემესტრის დაწყებამდე,  წელიწადში ორჯერ; 



 23 

23.2. თესაუს დოქტორანტურაში სხვა აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან მობილობის წესით  გადმოსვლის მსურველი დოქტორანტი 

თესაუს-ს რექტორს მიმართავს შესაბამისი განცხადებით, რასაც თან დაურთავს თავის 

აკადემიურ ცნობას;  

23.3.  რექტორის მიერ განცხადებაზე დადებითი რეზოლუციის დადების შემდეგ, 

სადოქტორო პროგრამების შესაბამისობას და ასათვისებელი კრედიტების 

რაოდენობას ადგენს სკოლის დეკანის მიერ შექმნილი კომისია დეკანატისა და 

სადისერტაციო საბჭოს წარმომადგენლები. თუ დოქტორანტი თანხმობას განაცხადებს  

კომისიის მიერ გამოტანილ დასკვნაზე, მაშინ იგი სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის 

შესახებ განცხადებით მიმართავს იმ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, 

რომელშიც  ირიცხება. ამის  შემდეგ, იგი თესაუში წარადგენს სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის შესახებ ბრძანების ამონაწერს, საგანმანათლებლო დოკუმენტს და 

სტუდენტის პირად საქმეში არსებულ სხვა დოკუმენტაციას;  

23.4. თესაუს სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება ახდენს აღნიშნული საბუთების 

რეგისტრაციას და მათ გადასცემს აკადემიურ საბჭოს  სადისერტაციო თემის და თემის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასამტკიცებლად. აკადემიური საბჭო,  არსებული 

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში ამტკიცებს სადისერტაციო თემას და თემის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელს; 

23.5. სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება ამზადებს ბრძანებას ჩარიცხვის შესახებ, 

უზრუნველყოფს მის განთავსებას თესაუს ვებ-გვერდზე; 

23.6.   სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება ვალდებულია ბრძანების გამოცემიდან 10 

დღის ვადაში უზრუნველყოს მობილობით ჩარიცხული პირის ასახვა  განათლების 

აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა 

ერთიან რეესტრში; 

23.7. შიდა მობილობა ხორციელდება ამავე მუხლის (მუხლი 23.) შესაბამისად. 

 

მუხლი 24. საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების პროცედურა 

24.1. განათლების მეცნიერებათა სფეროში განსაკუთრებული სამეცნიერო დამსახურების 

პირს შეიძლება მიენიჭოს დარგის საპატიო დოქტორის აკადემიური ხარისხი; 

24.2. გადაწყვეტილებას საპატიო დოქტორის მინიჭების თაობაზე იღებს იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭო განათლების სკოლის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარისა და დეკანის 

წარდგინების საფუძველზე. 

 

მუხლი 25. დებულებაში ცვლილებების შეტანის წესი 

25.1. დებულებაში შესატან ცვლილებებს სადისერტაციო  და სკოლის საბჭო ერთად 

განიხილავს  და დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს. 
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მუხლი 26. დებულების ძალაში შესვლა 

26.1.  ეს დებულება ძალაში შედის დამტკიცებისთანავე. 

საფუძველი:  

 საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ; 

 „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009  წლის 21 

სექტემბრის №785 ბრძანება ”უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის  თაობაზე”; 

 „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის 

№10ნ ბრძანება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“.  
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დანართები 
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დანართი1. 

დოქტორანტის სასასწავლო–სამეცნიერო პროგრამის შესრულებისა და კრედიტების 

განაწილების გრაფიკი 

 

 

სასწავლო–

სამეცნიერო 

კომპონენტე

ბი 

ECTS 

კრედი

ტების 

რაოდე

ნობა 

კომპონენტების დასახელება 

I  

კურსი 

II 

 კურსი 

III 

კურსი 

სულ, 

კრედიტები 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

სასწავლო 

კომპონენ

ტები 

 

 

 

60 

უცხოური ენის სპეცკურსი. 10 5     15 

სადოქტორო პროგრამასთან 

დაკავშირებული სპეცკურსი.  
5 5 5    15 

 პირველი თემატური სემინარი.   5 10    15 

მეორე თემატური სემინარი.    5 10  15 

 

 

 

 

სამეცნიერო 

კომპონენტე

ბი 

 

 

 

 

 

120 

დისერტაციის თემასთან 

დაკავშირებული სამეცნიერო 

ნაშრომების მოძიება, 

დამუშავება, თემის 

აქტუალურობის დასაბუთება, 

საკვლევი ამოცანების დასმა. 
 

15      15 

თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა, სამეცნიერო სტატიის  

მომზადება და დაბეჭდვა, 

სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა, დისერტაციის 

დაცვა. 

 15 15 25 20 30 105 

ECTS კრედიტები სემესტრში 30 30 30 30 30 30 180 

კურსზე 60 60 60 180 
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დანართი 2 

 

იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი 

        ხელნაწერის უფლებით 

 

 

 

დოქტორანტის სახელი, გვარი 

 

 

 

დისერტაციის დასახელება 

 

დ ი ს ე რ ტ ა ც ი ა 

წარმოდგენილია განათლების  დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად სპეციალობაში: 

,,განათლების მეცნიერებები,,  

ან  

,,მასწავლებლის განათლება,, 
 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი (ხელმძღვანელები): 

ხელმძღვანელის (ხელმძღვანელების) სახელი გვარი 

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება 

 

 

 

 

 

 

 

 

თელავი 

20. .     წ. 
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დანართი3  

 იakob გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი 

 

 

 

         

 

 

                                                          

                      განათლების   სკოლის    სადისერტაციო   საბჭო   

 

 

  

 

  

 

 

 

ავტორეფერატის მომზადების  

მოთხოვნები, 

განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

 
 

 

 

 

 

 

 

თელავი 201.. 
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ავტორეფერატის  კომპიუტერზე მომზადებისა და მისი სტამბური ბეჭდვის 

მოთხოვნები 

 

1. საგამომცემლო მოთხოვნები: 

ავტორეფერატი უნდა იყოს სტამბური წესით დაბეჭდილი A5 ფორმატის მქონე 

ბროშურის სახით, მაღალი ხარისხის ქაღალდზე. ტექსტი უნდა იყოს მკაფიო, 

რედაქტირებული და სტილისტურად გამართული.  

ავტორეფერატის ბოლო გვერდზე მითითებული უნდა იყოს საგამომცემლო 

რეკვიტიზები: სტამბის დასახელება, რედაქტორი, სტილისტი. 

 

2. შესრულების ენა:  

ავტორეფერატი უნდა შესრულდეს ორ ენაზე, ქართულზე და ინგლისურზე. 

ქართულ–ინგლისური ტექსტების იდენტურობაზე პასუხისმგებელია დოქტორანტი. ორივე 

ტექსტი იბეჭდება ერთ ბროშურაში, ქართულ–ინგლისური თანამიმდევრობით. 

 

3. მოცულობა:   

ავტორეფერატის მოცულობა ორივე ენაზე არ უნდა აღემატებოდეს 32 ნაბეჭდ 

გვერდს.  

 

4. ავტორეფერატის მომზადება კომპიუტერზე: 

 

ფურცლის ზომა: ავტორეფერატის კომპიუტერული ტექსტი უნდა მომზადდეს A4 

ფორმატზე, ვერტიკალური ორიენტაციით. დაუშვებელია თავისუფალი სივრცის ან 

გვერდის დატოვება. 

მინდორი:  

მარცხენა მინდორი უნდა შეადგენდეს  – 38 მმ, დანარჩენი  – 25 მმ.  

შრიფტი:  

ქართული ტექსტი უნდა შესრულდეს სტანდარტული შრიფტით – Sylfaen, შრიფტის 

ზომა – 12. სათაურების შრიფტის ზომა და სატიტულო ფურცლის წარწერების ზომა 

შეიძლება იყოს 14 ან 16. სტრიქონებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 1,5. 

ინგლისური ტექსტი უნდა შესრულდეს Times New Roman – ით, იგივე ზომებში. 

გვერდების ნუმერაცია: ყველა გვერდი,  გარდა სატიტულო ფურცლისა, უნდა იქნეს  

დანომრილი თანამიმდევრობით. გვერდები ინომრება ქვედა კიდეზე ცენტრში, არაბული 

ციფრებით.  

სატიტულო ფურცელი და მეორე გვერდი უნდა გაფორმდეს დანართი 3.1-ის და 

დანართი 3.2-ის შესაბამისად.  

დისერტაციის დაცვის  დრო და ადგილი იწერება ხელით და დასტურდება 

სადისერტაციო საბჭოს მდივნის ხელმოწერით  
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5. კომპიუტერზე გამობეჭდვა: 

ავტორეფერატის ტექსტი უნდა დაიბეჭდოს ლაზერულ ან სხვა ანალოგიურ საბეჭდ 

საშუალებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ბეჭდვის მაღალ ხარისხს. ტექსტი უნდა 

გამოიბეჭდოს 80 გ/მ2 სიმკვრივის ქაღალდის ერთ მხარეს. 

 

6. ავტორეფერატის შინაარსი:  

ავტორეფერატში ასახული უნდა იყოს: საკვლევი თემის აქტუალურობა, სამუშაოს 

მიზანი, კვლევის ობიექტი და მეთოდები, ნაშრომის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული 

სიახლე; მითითებული უნდა იყოს დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა; 

გადმოცემული უნდა იყოს დისერტაციის ძირითადი შედეგები თავების მიხედვით; 

აგრეთვე, რეკომენდაციები და ზოგადი დასკვნები; 

ავტორეფერატში წარმოდგენილი უნდა იყოს ავტორის მიერ გამოქვეყნებული 

მხოლოდ იმ ნაშრომების და კვლევების ჩამონათვალი, რომელთა შინაარსი 

შესაბამისობაშია დისერტაციის თემატიკასთან და ასახულია სადისერტაციო ნაშრომში; 

ავტორეფერატში უნდა იყოს ინფორმაცია ნაშრომის სხვადასხვა დონეზე 

წარდგინების (კონფერენციებზე, ფორუმებზე, სიმპოზიუმებზე, სემინარებზე და სხვ.) 

შესახებ; 
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დანართი 3.1. 

 

იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი 

        ხელნაწერის უფლებით 

 

 

 

დოქტორანტის სახელი, გვარი 

 

 

 

დისერტაციის დასახელება 

 

სპეციალობა:       განათლების მეცნიერებები 

                           მასწავლებლის განათლება 

 განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

 

წარდგენილი დისერტაციის 

 

ა ვ ტ ო რ ე ფ ე რ ა ტ ი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თელავი 

20. .     წ. 
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დანართი 3.2. 

 

სამუშაო შესრულებულია იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის  განათლების სკოლის განათლების მეცნიერებათა  (და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა) დეპარტამენტში 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: __________________________ 

რეცენზენტები: ______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

დაცვა შედგება 20____ წლის ”______” ________________, ______ საათზე იაკობ  

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის განათლების სკოლის   

სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე: კორპუსი _____  აუდიტორია ________ 

მისამართი:საქართველო, თელავი, 2200  

ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N 1  

ტელ: +995 250 27 24 01 

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება თელავის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში და ვებ-გვერდზე : http://tesau.edu.ge 

 

 

 

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი __________________________ 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 

u n I i v e r s Ii t e t i 

 
 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს,  
  

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველის: 
 სახელი, გვარი: 
 

მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა: 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 
 
 

 

სურვილი მაქვს სწავლა განვაგრძო თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში 

სადოქტორო პროგრამაზე:           (მიუთითეთ სკოლა,  არჩეული სადოქტორო პროგრამის დასახელება): 

                                                                 

 

 

დამატებით გაცნობებთ, რომ გავეცანი სადოქტორო პროგრამას და 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პირობებს.  

 

 სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობაზე წერილობით რეკომენდაცია (თანხმობა) 

მომცა მომავალმა ხელმძღვანელმა 

 

პროფესორმა: 
   
 

 

პატივისცემით: 

                                     ხელმოწერა, თარიღი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 12, ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია 

უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge                                      
ფორმა დ.1
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 

u n I i v e r s Ii t e t i 

 
 
სკოლა: 
 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველი (სახელი, გვარი): 
სადოქტორო პროგრამის დასახელება: 

 
                                                                                                   

 
სავარაუდო ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი): 

 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
                      (ხელმოწერა, თარიღი) 

 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 

 

ფორმა დ2 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

დოქტორანტი (სახელი, გვარი): 
ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი): 
დისერტაციის დასახელება: 

 
                                                                                                   

სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
                      (ხელმოწერა, თარიღი) 

 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 

 

ფორმა დ4 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

დოქტორანტი (სახელი, გვარი): 
 

დისერტაციის დასახელება: 

 
 

სემინარის წევრის მიერ დოქტორანტის  მოხსენების 

შ ე ფ ა ს ე ბ ა  
 

 

სემინარის ჩატარების თარიღი (რიცხვი, თვე, 

წელი), დრო ( სთ.), აუდიტორია 

 

სემინარის რიგი 
(პირველი, მეორე) 

 
 
 

თემატური სემინარის დარგი 
(სადოქტორო პროგრამის მიხედვით) 

 

თემატური სემინარის დასხელება  
 

ინფორმაცია შემფასებელზე 
 

შემფასებელი 
(სახელი, გვარი) 

 

აკადემიური ხარისხი  
დარგი 

(სამეცნიერო მიმართულება) 
 

სამუშაო ადგილი, თანამდებობა  
 

მოხსენების შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით 
 

 

№№ 

 

კრიტერიუმები 

 

სიტყვიერი კომენტარი თითოეული კრიტერიუმის 

მიხედვით 

ქულების 

მაქსიმალური  

რაოდენობა  

1 რამდენად აქტუალურია სასემინარო 

თემა? 

 25% 

2 როგორია თემის მეცნიერული სიახლე?  25% 

3 რამდენად ადექვატურად არის 

მოხსენებაში  ასახული თემაში 

დასმული პრობლემა? 

  

35% 

4 როგორ დონეზე პასუხობს 

მომხსენებელი სემინარის წევრთა 

კითხვებს? 

 10% 

5 რამდენად კარგად წარმოაჩენს 

მომხსენებელი ვიზულაურ მასალას? 

 5% 

  ჯამი % 

 

სემინარის კომისიის წევრი 
                  ხელმოწერა 

 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 
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ფორმა დ5 

Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

დოქტორანტი (სახელი, გვარი): 
 

დისერტაციის დასახელება: 

 
 

სემინარის წევრების მიერ დოქტორანტის სასემინარო მოხსენების საბოლოო  

შ ე ფ ა ს ე ბ ა  
 

 

 

 

სემინარის ჩატარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი), 

დრო ( სთ.), აუდიტორია 

 

სემინარის რიგი (პირველი, მეორე)  

თემატური სემინარის დარგი 
(სადოქტორო პროგრამის მიხედვით) 

 

თემატური სემინარის დასხელება  

სემინარის წევრთა საერთო რაოდენობა:  

კვორუმი  

სემინარზე დამსწრე  წევრთა საერთო 

რაოდენობა 
 

 

 

ინფორმაცია შემფასებლებზე 
 

№№ შემფასებელი 
(სახელი, გვარი) 

აკადემიური 

ხარისხი 

დარგი 
(სამეცნიერო 

მიმართულება) 

სამუშაო ადგილი, 

თანამდებობა 

შემფასებლის 

ჯამური 

ქულა % 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

n      

                                 ჯამი: ∑  

    საშუალო შეფასება: ∑ / n  

                                             
სემინარის ხელმძღვანელი 
                  ხელმოწერა 
 

სემინარის მდივანი 
                  ხელმოწერა 

 

 

 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 
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ფორმა დ6. 

Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

სადოქტორო პროგრამის დასახელება:   
 

სადოქტორო თემის დასახელება:  
 

მისანიჭებელი ხარისხი:  
 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინები 
 

  

სასწავლო დისციპლინა 

 

დისციპლინის  ფორმატი 

განკუთვნილი 

კრედიტი 
დისციპლინის წამყვანი 

პროფესორი 

სპეციალობა სპეც.კური /კურსები. სადოქტორო 

პროგრამის ხელმძღვანელის 

შერჩევით 

15  

ინგლისური ენა   10  

    

ორი ტემატური 

სემინარი 

ზოგადი კურსი 30  

 

საინფორმაციო მონაცემები პროგრამის ხელმძღვანელზე 
I. ძირითადი მონაცემები 

სახელი  და გვარი  

სამეცნიერო ხარისხი  

აკადემიური თანამდებობა  

სამუშაო ადგილი  

მისამართი  

ტელეფონი, 

მობილური,ფაქსი 

 

ელექტრონული ფოსტა  

პირადი ვებ-გვერდი, skype  
 

II. პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგნილ სადოქტორო თემასთან დაკავშირებული ბოლო ხუთ 

წელში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები 
 

№ 
 

სტატიის დასახელება 
ჟურნალი 

 (სადაც გამოქვეყნდა სტატია. ნომერი, თარიღი) 
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III. პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ დაცული დისერტაციები  

№ დისერტაციის დასახელება დისერტაც. 

სახე 

დაცვის ადგილი წლ. 

1 

 

 

2 

 

 

 საკანდიდატ. 

 

 

სადოქტორო 

  

 

 

 

IV. პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობით დაცული დისერტაციები  

№ დისერტაციის დასახელება დისერტაც. 

სახე 

დაცვის ადგილი წლ. 
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სადისერტაციო თემის აქტუალურობა  
(არა უმეტეს ნახევარი გვერდისა, შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, ინტერვალი 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სადისერტაციო თემის სიახლე (სავარაუდო) 
 (არა უმეტეს ნახევარი გვერდისა, შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, ინტერვალი 1.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმძღვანელი: 
სახელი, გვარი, ხელის მოწერა, თარიღი 

 
 

შენიშვნა: მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია 

უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 
ფორმა დ7 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

დოქტორანტი (სახელი, გვარი): 
 

დისერტაციის დასახელება: 

 

 

დოქტორანტის სამეცნიერო შრომები 
 

 

 

 

№№ 

 
 

სტატიის დასახელება 

ჟურნალი 
 (სადაც 

გამოქვეყნდა 

სტატია. ნომერი, 

თარიღი, გვერდი) 

 

სტატიის 

თანაავტორები 
(გვარი, ინიციალი) 

დოქტორ

ანტის 

წვლილი  
(%) 

ხელმძღვანელის 

და 

თანაავტორების 

ხელმოწერა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

შენიშვნა: მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია 

უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 

ფორმა დ10 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

დოქტორანტი (სახელი, გვარი): 
კოლეგიის წევრი (მოწვეული) (სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა): 
დისერტაციის დასახელება: 
 

 

კოლეგიის წევრის (მოწვეულის) დასკვნა 
 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით 
 

№№  

კრიტერიუმები 

 

სიტყვიერი კომენტარი თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით 

ქულების 

მაქსიმალური  

რაოდენობა 

(%) 

1  სადისერტაციო თემის აქტუალობა?  20% 

2  ნაშრომის  მეცნიერული სიახლე  30% 

3 რამდენად ადექვატურად არის 

გადაწყვეტილი ნაშრომში დასმული 

პრობლემა? 

  

30% 

4 დოქტორანტის მიერ კითხვებზე პასუხის 

გაცემა 

 10% 

5 დოქტორანტის პრეზენტაცია         5%% %% 

6 ნაშრომის გაფორმება  5% 

 ჯამი    100% 

 

საბოლოო დასკვნა 
საბოლოო დასკვნაში შემოხაზეთ (ჩასვით წრეში) მხოლოდ ერთ-ერთი შეფასების რიგითი ნომერი, ქვემოთ მოყვანილი შემდეგი 

შეფასებებიდან: 

 

დადებითი შეფასებები:  

1. “საუკეთესო” - (91-100 ქულა)  

2.  “ძალიან კარგი” - (81-90 ქულა)  

3.  “კარგი” - (71-80 ქულა)  

4.  “საკმარისი” - (61-70 ქულა)  

5.  “დამაკმაყოფილებელი” - (51-60 ქულა)  

უარყოფითი შეფასებები:  

6.  “არადამაკმაყოფილებელი” - (41-50 ქულა)  

7.  “ცუდი” - (0-40ქულა)  

 

კოლეგიის წევრი 
                 (ხელმოწერა, თარიღი) 

 

 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 

ფორა დ13 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
 

დოქტორანტი (სახელი, გვარი) 
დისერტაციის დასახელება: 
 

 
დაცვის თარიღი:                                                                  დაცვის დრო:                       აუდიტორია: 
                                 რიცხვი               თვე                         წელი                                             საათი 

                                   

მისამართი: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N:1 Tel: (995 350) 72401, 73264. 
 

  დ ა ც ვ ი ს   ო ქ მ ი       № 
 

სადისერტაციო კოლეგია 
 

№№ კოლეგიის წევრები 
(სახელი, გვარი) 

კოლეგიის წევრის 

ფუნქცია 

აკადემიური 

ხარისხი 

დარგი 
(სამეცნიერო 

მიმართულება) 

ხელმოწერა 

დაცვამდე 

ხელმოწერა 

დაცვის 

შემდეგ 

1  თავმჯდომარე     

2  მდივანი     

3  ხელმძღვანელი     

4  თანახელმძღვანელი     

5  ოპონენტი     

6  ოპონენტი     

7  წევრი     

8  მოწვეული წევრი     

9       

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა 
შეფასებაში შემოიხაზება  (ჩაისმება წრეში) მხოლოდ ერთ-ერთი შეფასების რიგითი ნომერი, ცხრილში მოყვანილი შემდეგი 

შეფასებებიდან: 

დადებითი შეფასებები: უარყოფითი შეფასებები: 

1. “საუკეთესო” - (91-100 ქულა)  

2. “ძალიან კარგი” - (81-90 ქულა)  

3. “კარგი” - (71-80 ქულა)  

4. “საკმარისი” - (61-70 ქულა)  

5. “დამაკმაყოფილებელი” - (51-60 ქულა) 

6. “არადამაკმაყოფილებელი” - (41-50 ქულა)  

7.  “ცუდი” - (0-40ქულა)  

 

 

ნაშრომი უბრუნდება დისერტანტს სამეცნიერო სახის შენიშვნების შესწორების მიზნით  

შემდეგი ვადით: რიცხვი                    თვე                                               წელი                                              
                

ოქმი, ყველა დოკუმენტებთან ერთად, რაც დაკავშირებულია დაცვასთან, უნდა გადაეგზავნოს სადისერტაციო 

საბჭოს დაცვის დამთავრებისთანავე 

კოლეგიის თავმჯდომარე 
               ხელმოწერა 
 

სხდომის მდივანი 
              ხელმოწერა 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 
ფორა დ14 
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Telavis i.gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo 
u n I i v e r s Ii t e t i 

სკოლა: 
დოქტორანტი (სახელი, გვარი): 
ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი): 
დისერტაციის დასახელება: 

 
                                                                                                   

შეტყობინება დისერტაციის დაცვის შესახებ 
 
 

დისერტაციის დაცვა შედგება: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში, შემდეგ 

მისამართზე: თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N:1 Tel: (995 350) 72401, 73264. 

დაცვის თარიღი:        
                                               დღე                      თვე                           წელი                 სთ. 

 

სადისერტაციო კოლეგია 
 

კოლეგიის 

შემადგენლობა 

სახელი, გვარი აკადემიური 

ხარისხი 

სამუშაო ადგილი 

კოლეგიის თავმჯდომარე    

კოლეგიის მოწვეული წევრი    

რეცენზენტი    

რეცენზენტი    

ხელმძღვანელი    

ხელმძღვანელი    
კოლეგიის წევრი    
კოლეგიის წევრი    
კოლეგიის წევრი    
კოლეგიის წევრი    
კოლეგიის წევრი    
 

                   დამატებითი ინფორმაცი დაცვის შესახებ 
 

 

 

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე 
                                 (ხელმოწერა, თარიღი) 

სადისერტაციო კოლეგიის თავმჯდომარე 
                                 (ხელმოწერა, თარიღი) 

 

 

შენიშვნა: ფორმა ივსება მხოლოდ ერთ ფურცელზე; მონაცემები შეივსოს ხელით, ან ჩაიბეჭდოს გარკვევით: შრიფტი- Sylfaen, ზომა 10, 

ინტერვალი 1. ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის საიტზე: tesau.edu.ge 

ფორმა დ18 

 


