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საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

დასახელება 

განათლება 

 

ანათლების 

საფეხური 

დოქტორანტურა  (III საფეხური) 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის ტიპი 

აკადემიური 

 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

განათლების დოქტორი  

სწავლის 

ხანგრძლივობა 

სამი აკადემიური  წელი 

ასათვისებელი 

კრედიტების 

რაოდენობა 

180 კრედიტი 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

პrofესორი  ნინო მოდებაძე; 

 პrofესორი  მანანა ღარიბაშვილი. 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზნები 

 

  პროგრამის მიზანია  მომზადდეს ახალი თაობის მეცნიერი–პედაგოგი  და 

მაღალკვალიფიციური მკვლევარი განათლებაში, რომელსაც ექნება 

ფუნდამენტური ცოდნა  არჩეულ დარგში და ახალი ცოდნის 

შემოქმედებითად შექმნის უნარი. იგი შეიძენს  თანამედროვე 

საგანმანათლებლო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფლობისა და 

უახლესი საგანმანათლებლო მეთოდების კვლევის უნარებს, რითაც 



შეეძლება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში გახდეს კონკურენტუნარიანი 

კადრი, მკვლევარი ქვეყნის და რეგიონის საგანმანათლებლო სისტემის 

წინაშე დასახული უმნიშვნელოვანესი  პრობლემების გადასაწყვეტად, 

ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმის პროცესების მეცნიერულ 

საფუძველზე წარსამართად და განათლების რეგიონულ და ამავე დროს 

ნაციონალურ და საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად. 

    პროგრამის აგების შინაარსისა და პრინციპებიდან გამომდინარე, 

შესაძლებელია უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის შესაბამისი 

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფა. 

აღნიშნული მიზანი სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა 

სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების სწორი ურთიერთშეჯერების 

გზით, დამოუკიდებელი აზროვნების განვითარებით, საკვლევი თემის 

ფარგლებში წყაროების კვალიფიციურად მოძიებისა და მათი მონაცემების 

საფუძველზე ანალიზის ჩატარების ჩვევების დახვეწით, მოვლენებისა და 

ფაქტების კრიტიკულად ჩატარების, აგრეთვე სამეცნიერო ლიტერატურის 

გაცნობის შედეგად სხვადასხვა მეცნიერთა შეხედულებების ერთმანეთთან 

შეჯერებისა და დოქტორსანტისეული თვალსაზრისის გადმოცემის 

ჩვევების ჩამოყალიბებით. 

    პროგრამა შედგენილია ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის სადისერტაციო საბჭოს 

დებულების შესაბამისად 

 

საგანმანათლებლო 

პროგრამით 

გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგები 

 იცის წყაროების სწორი დამუშავება, ახდენს სამეცნიერო ლიტერატურის 

კრიტიკული მიმოხილვას, საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბებას და ამ 

ორი ფენომენის სასარგებლო შეჯერებას, რაც ხშირ შემთხვევაში ახალი 

ცოდნის შექმნით მთავრდება;  

 შეძენილი ცოდნის გაფართოების მიზნით  ინოვაციური მეთოდების 

დამუშავებითა და გამოყენებით  წყვეტს უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს 

განათლების სფეროში, გეგმავს ექსპერიმენტებს,  ფლობს და ავითარებს 

კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიას; 

 შეუძლია საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობა კვლევის მიმართულების 

ფარგლებში, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს სტატიებსა და კონფერენციის 

მასალებში; 

სრულად აცნობიერებს განათლების სფეროს პრობლემებს გლობალური და 

რეგიონალური მასშტაბით, შესაბამისად თავის ცოდნას და გამოცდილებას  

განათლების სისტემის განვითარებისკენ მიმართავს . 



დასაქმების სფერო   დოქტორის აკადემიური ხარისხი ასოცირდება აკადემიურ და/ან კვლევით 

საქმიანობასთან. შესაბამისად, სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს შეუძლია იმუშაოს: 

უმაღლესი სასწავლებლებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში  

სხვადასხვა ფაკულტეტებზე და შესაბამისი პროფილით; 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში; 

განათლების ადმინისტრირებაში კვლევისა და განვითარების 

სამსახურებში; 

საქალაქო და სარაიონო განათლების რესურს-ცენტრებში; 

განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში. 

 

 

 


