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დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები 

 
№ პროგრამის სახელწოდება სწავლის შედეგები 

1 
ფუნქციათა თეორია და 

ფუნქციონალური ანალიზი 

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი სიღრმისეულად ფლობს მათემატიკურ 
მეცნიერებათა დარგში განვითარების კანონზომიერებებსა და ძირითად მიმართულებებს, 
დამოუკიდებლად შეუძლია გამართული მიზანმიმართული თეორიული კვლევის ჩატარება, მიღებული 
შედეგების გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გამოტანა. შეუძლია მიღებული შედეგების დასაბუთება 
და დაცვა. არჩეულ მიმართულებაში მას შეუძლია კადრების მომზადება.  

გააჩნია ფართო, ღრმა და სისტემატური ცოდნა ფუნქციური სივრცეების, სასრული რიგის მთელი 
ფუნქციების, ფურიეს მწკრივებისა და ფურიეს გარდაქმნების თეორიაში, რომელიც დაფუძნებულია 
მაგისტრატურაში სწავლისას მიღებულ ინფორმაციაზე. დაუფლებულია ფუნქციათა მთელი რიგი 
აგრეგატებით (ტრიგონომეტრიული პოლინომებით, სასრული რიგის მთელი ფუნქციებით, ვეიველეტებით) 

მიახლოების მეთოდებს. 
დამოუკიდებლად გეგმავს თავისი დარგის შესწავლას, გააზრებული აქვს მასალის შესწავლის 

სწორი თანმიმდევრობა. 
შეუძლია წარმატებით გაართვას ამა თუ იმ პრობლემის განხილვისას მეცნიერულ დისკუსიას, 

შეუძლია სადავო ინფორმაციის მკაფიო და ეფექტური გადაცემა; შეუძლია მის მიერ წარმატებული 
გამოკვლევის მოტივაციაში დარწმუნება.  

შეუძლია უცხო ენაზე სამეცნიერო სტატიების კითხვა და ასევე უცხო ენაზე მოხსენებების 
გაკეთება საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის პერსპექტივის გათვალისწინებით. 

იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს. აქვს უნარი ინტერნეტში მოიძიოს ფუნქციათა მიახლოების თეორიაში თანამედროვე 
სასწავლო კურსები და ამ დარგის კვლევისას მიღებული უახლესი შედეგები. 

შეუძლია პრობლემის მკაფიო ფორმულირება, სასემინარო მუშაობაში ეფექტურად მონაწილეობის 
მიღება, სემინარეზე თანამედროვე მათემატიკურ ანალიზში მოხსენებულ შედეგებთან საკუთარი 
კვლევების მიმართების გარკვევა, ერთობლივი მეცნიერული სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობის 
წარმოჩენა. 

2 კომპიუტერული მეცნიერებანი 

    კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორანტს გააჩნია ღრმა და სისტემური ცოდნა, ფლობს საერთაშორისო 
პუბლიკაციებისათვის აუცილებელ  სტანდარტებს, იცნობს თანამედროვე მოთხოვნილებებს და შეუძლია მათი 
გადაჭრისათვის ანალიზის და სპეციფიკური კვლევის ჩატარება. 
    პროფესიულ დონეზე ფლობს კვლევის ყველა მეთოდს, შეუძლია შეიმუშაოს კვლევის ახალი მეთოდები და 
მიდგომები, რომელიც ახალი ცოდნის მექანიზმის შექმნაზეა ორიენტირებული.   
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    რაიმე პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით, შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და უხელმძღვანელოს 
სხვადასხვა სახის მეცნიერულ კვლევებს და ექსპერიმენტებს.  
    პროფესიულ დონეზე ფლობს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მართვისა 
და გამოყენების წესებს. ასევე, შესწევს უნარი შექმნას წერილობითი მასალები ახალი საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენების  შესახებ.  
    შესწევს უნარი სისტემატიურად აიმაღლოს ცოდნა პროფესიულ სფეროში. ორიენტირებულია უწყვეტი 
სწავლის სიტემაზე და დაბალი საფეხურის დარგის სპეციალისტებს უწევს დახმარებას ახალი ტექნოლოგიების 
სწავლების პროცესის დაგეგმვაში და ცოდნის გაღრმავებაში. 

3 ცოცხალი ბუნების დაცვა 

          სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ, დოქტორანტი წარმოადგენს ისეთი დონის მეცნიერ–
ბიოლოგს, რომელსაც ჩამოყალიბებული აქვს საკუთარი სამეცნიერო სფეროს სისტემური გაგება, ფლობს 
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დარგის განვითარების კანონზომიერებებსა და ძირითად მიმართულებებს, უცხო 
ენას, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. შეძენილი აქვს ამ სფეროში 
წარმატებული კვლევითი მუშაობისათვის აუცილებელი უნარ–ჩვევები. დამოუკიდებლად შეუძლია 
თეორიული ცოდნის საფუძველზე შეარჩიოს კვლევისათვის საჭირო საველე და ლაბორატორიული მეთოდები, 
შეაგროვოს და დაამუშავოს მონაცემები თანამედროვე  ანალიტიკური  მეთოდებისა  და  სპეციალური  
პროგრამების გამოყენებით.  
 განახორციელოს ექსპერიმენტული კვლევა, მოახდინოს მიღებული შედეგების დასაბუთება, დაცვა, 
სამეცნიერო სტატიების მომზადება და გამოქვეყნება მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში.  
დოქტორანტს შეუძლია შეისწავლოს ამა თუ იმ რეგიონის ფლორისა და ფაუნის  ცალკეული ჯგუფის 
სახეობათა გარემო პირობები, ცოცხალ ორგანიზმებზე ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენა. მათი 
შენარჩუნებისათვის სათანადო ბიოეკოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური პროგნოზირების გაკეთება, 
სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების წინაშე საკითხის დასმა და პრობლემის მოგვარება. 
 მას შეუძლია  საკუთარი მოსაზრების საჯარო წარდგენა და დასაბუთება, რაც მომავალში დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო საქმიანობის გაგრძელების წინა პირობას წარმოადგენს. 

4 
მეტეოროლოგია, 
კლიმატოლოგია, 

აგრომეტეოროლოგია 

           დოქტორს მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია, აგრომეტეოროლოგიაში ექნება სპეციალობის ღრმა და 
საფუძვლიანი ცოდნა, პუბლიკაციების მომზადების უნარი, კვლევის მეთოდების სათანადო ცოდნა. 
სწავლის პერიოდში გამოუმუშავდება  ისეთი სამუშაოების ჩატარების უნარ-ჩვევები, როგორიცაა: ბიოსფეროს 
დაბინძურების თანამედროვე მდგომარეობის განსაზღვრა და მისი გავლენით მოსალოდნელი ეკოლოგიური 
ცვლილებების კვლევა, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, მეტეოროლოგიური 
პროცესების წინასწარი განსაზღვრა და შესაძლო თავდაცვითი სამუშაოების ჩატარება.  
         დოქტორს შეეძლება გლობალური კლიმატური ცვლილებების პროგნოზირება და ანალიზი, 
წინააღმდეგობრივი მონაცემების შეჯერება და სათანადო დასკვნების გამოტანა. აღჭურვილი იქნება 
რთულადგანსახილველი საკითხების ეფექტურად გადაცემის უნარით, შეეძლება საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების განხილვა, ათვისება და გამოყენება. 
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დოქტორს შეეძლება აამაღლოს შესაბამისი დარგი, კრიტიკულად გააანალიზოს არსებული თეორიული 
დებულებები მეტეოროლოგიურ პროცესებსა და კლიმატის ცვლილების დარგში. ექნება უნარი შეიმუშაოს 
პრაქტიკული რეკომენდაციები, ან შექმნას ამ დარგში ახალი, კვლევებზე დაფუძნებული თეორიები.  

5 ახალი და უახლესი ისტორია 

         საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის სადოქტორო პროგრამის დასრულების  შედეგად სტუდენტი 
მიიღებს თანამდროვე და წარსულის ისტორიულ მოვლენებს შორის ურთიერთობის დადგენისა და შეფასების 
ცოდნას; სხვადასხვა პერიოდებს შორის ლოგიკური კავშირების დამყარების ცოდნას; ბიბლიოგრაფიული 
ლიტერატურის, საარქივო მასალების და ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების ცოდნას; კვლევის პროცესში 
ისტორიის ამა თუ იმ პერიოდისა და მოვლენის შესახებ ისტორიოგრაფიული თვალსაზრისების ერთმანეთთან 
შეჯერებისა  და საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების, ისტორიული კვლვა-ძიების  და დებატების 
მეცნიერულ დონეზე წარმართვის ცოდნას.  
        პროგრამის დასრულების შედეგად მათ გამოუმუშავდებათ, როგორც საქართველოს, ისე მსოფლიო 
ისტორიის ახალი და უახლესი პერიოდების  ღრმა, დეტალური ანალიზის უნარი; სამეცნიერო-
ისტორიოგრაფიული ლიტერატურისა და ისტორიული წყაროების კრიტიკული მიმოხილვის უნარი; 
აღნიშნული პერიოდის ღრმა, საფუძვლიანი შედარებითი ანალიზის გაკეთების უნარი. პარალელურად, 
დოქტორი შეძლებს მშობლიურ და ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე ისტორიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით 
ზეპირი კომუნიკაციის დამყარებას, ისტორიული საბუთებისა და ისტორიოგრაფიული ტექსტების კითხვას; 
თანამედროვე გლობალური პროცესების ანალიზს; კვლევის წარმოებას და მისი შედეგების ფართო სამეცნიერო 
და საზოგადოებრივი წრეებისათვის გაცნობას. 

6 ქართული ენა 

       ქართული ენის სადოქტორო პროგრამის დასრულების  შედეგად სტუდენტი მიიღებს ქართული ენის 
საფუძვლიან ცოდნას და გამოუმუშავდება შემდეგი უნარები: 
ენობრივი ფაქტებისა და მოვლენების სინქრონული და დიაქრონული ანალიზის უნარი, 
სამეცნიერო ლიტერატურის ფლობა; 
მეცნიერთა შეხედულებების ერთმანეთთნ შეჯერებისა და საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარი; 
წყარობზე მუშაობის უნარი; 
საკვლევი მასალის კლასიფიკაციისა და თეორიული ცოდნის დახმარებით მისი ანალიზის უნარი; 
        დოქტორანტს  შეეძლება: 
ენათმეცნიერების მომიჯნავე დისციპლინების ცოდნა, 
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა, 
უცხო ენის საფუძვლიანი ცოდნა. 

7 ქართული ლიტერატურა 

         ახალი ქართული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტი მიიღებს მე-
19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის კლასიკოსთა შემოქმედების სიღრმისეულ ცოდნას. 
          პროგრამის დასრულების შედეგად მათ გამოუმუშავდებათ მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურული 
პროცესების განზოგადების უნარი; სამეცნიერო ლიტერატურის ფლობა; მეცნიერთა შეხედულებების 
ერთმანეთთან შეჯერება და საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების უნარი; წყაროებზე მუშაობის 
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უნარი,ქართულ მწერლობაში მიმდინარე ლიტერატურული პროცესებისა და მოვლენების ანალიზი; 
ლიტერატურის მხატვრული ღირებულებებისა და ქართველოლოგიური და ზოგადმეცნიერული 
მნიშვნელობის წარმოჩენის უნარი; საკვლევი მასალის კლასიფიკაციისა და თეორიული ცოდნის დახმარებით 
მისი ანალიზის უნარი. 
          შესაბამისად სტუდენტს შეეძლება სამეცნიერო სტატიებისა და მოხსენებების მომზადება; კვლევისათვის 
საჭირო სამეცნიერო მასალებისა და დოკუმენტაციის მოძიება, მომზადება და გამოყენება; სამეცნიერო 
ნაშრომის შესრულება და უცხო ენის ცოდნა 

8 
ეკონომიკის თეორია 

(პროფ. ა. კურატაშვილი) 

           სადოქტორო პროგრამა - ეკონომიკის თეორია სტუდენტს უმუშავებს დარგის ან/და ქვედარგის ფართო, 
ღრმა, სისტემურ ცოდნას; საერთაშორისო  recenzirebadi an/da  რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობისათვის შესაბამის ცოდნას; დარგის ან/და ქვედარგის კვლევის 
სპეციფიკური მეთოდების სიღრმისეული ცოდნას; ეთიკური დილემების გაცნობიერებას. დოქტორანტს 
შეეძლება შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, რაც გულისხმობს ახალი ცოდნის შექმნაზე 
ორიენტირებულ და ეროვნულ ან/და საერთაშორისო recenzirebad an/da რეფერირებად პუბლიკაციებში 
ასახვადი კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების ჩამოყალიბების, თავისი მეცნიერული შეხედულებების და 
დასაბუთებული დაცვის, ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, განხორციელებისა და 
ზედამხედველობის უნარს. 
          სტუდენტს შეეძლება არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დარგობრივ სფეროში ახალი 
მეთოდოლოგიის შემუშავების/განვითარების ხელშემწყობი მიდგომების სინთეზის უნარი; რთული, 
არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების, ახალი და კომპლექსური იდეების კრიტიკული შეფასებისა და 
ანალიზის უნარი; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 
მიღებისა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი რესურსების გამოყენების უნარი. 
         პარალელურად. დოქტორანტს ექნება რთული და სადავო ინფორმაციის ეფექტური გადაცემის უნარი, 
როგორც სპეციალისტებისათვის, ისე არასპეციალისტებისათვის ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის 
გათვალისიწინებით; დოქტორანტი შეიძენს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
ცოდნას და შეძლებს მათ პრაქტიკაში გამოყენებას ამასთან, სტუდენტს ექნება აკადემიურ და პროფესიულ 
სფეროში წვლილის შეტანაზე ორიენტირებული უწყვეტი სწავლის, სხვების სწავლebის პროცესის 
დაგეგმვისა და მართვის უნარი. 

9 
ეკონომიკის თეორია 

(პროფ. ე. მექვაბიშვილი) 

        სადოქტორო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს დოქტორანტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს შესაბამისი 
უნარები. დოქტორანტს შეეძლება გამოიმუშაოს, როგორც  ეკონომიკის თეორიების ფართო და სისტემური, 
ასევე კვლევის მეთოდების სიღრმისეული ცოდნა. 
        დოქტორანტი შეძლებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას. გამოიმუშავებს ეკონომიკის თეორიაში ახალი 
ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული კვლევითი მიდგომების, დაგეგმვის, განხორციელებისა და 
ზედამხედველობის უნარს. 
        დოქტორანტს შეეძლება არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა, ეკონომიკის თეორიაში ახალი 
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მეთოდოლოგიის შემუშავებისათვის საჭირო მიდგომების სინთეზის უნარი; რთული ეკონომიკური 
მონაცემების შეფასების და ანალიზის უნარი. 
დოქტორანტს ექნება პროფესიონალური ინფორმაციის გადაცემის უნარი მშობლიურ და უცხო ენებზე; 
თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა და ახალის დამოუკიდებლად ათვისების უნარი. 
       დოქტორანტს შეეძლება ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის დონეზე უწყვეტი სწავლების პროცესის 
დაგეგმვა და მართვა. 

10 ბიზნესის ადმინისტრირება 

         დოქტორანტი შეძლებს ბიზნესის ადმინისტრირების საკითხების შესწავლისას მსოფლიო სტანდარტების 
დონეზე უახლესი კვლევის მეთოდების გამოყენებას და საკუთარი გადაწყვეტილებების განსაზოგადებას 
საერთშორისო გამოცემებში. 
შეეძლება ბიზნესის ადმინისტრირების კუთხით საქართველოს სიტუაციიდან გამომდინარე ქვეყნის დონეზე 
და ქვეყნის გარეთ გამოიყენოს კვლევის ახლებური მიდგომა , წარმოაჩინოს ამ სფეროში საქართველოს 
პოტენციალური შესაძლებლობები. დასახოს მათი ამოქმედების გზები, დაგეგმოს, განახორციელოს და 
ზედამხედველობა გაუწიოს  ინვესტიციების მოზიდვას და გამოყენებას ტურიზმის სფეროში. 
            სტუდენტი შეძლებს არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანას. შეეძლება ტურიზმის ბიზნესის 
ადმინისტრირების სფეროში ხელშემწყობი ფაქტორების: ქვეყნის, საერთაშორისო დაიტერესების, რეკლამის 
ერთ კომპლექსურ ასპექტში განხილვა, ალტერნატიული ვარიანტების შემუშავება და  მათი ერთ კომპლექსად 
წარმოდგენა. 
არგუმენტირებული დასკვნისათვის სასურველ მიმართულებაში შეეძლება ცალკეულ ფაქტორთა გავლენის 
განსაზღვრა, კრიტიკული შეფასება და ანალიზი. პრობლემის გადაჭრას მიუდგეს სიტუაციურად. გათვალოს 
ტურიზმის ბიზნესთან დაკავშირებული ინვესტირების და საქმიანობის ეფექტიანობის ყოველი ოპერაციის 
საბოლოო შედეგი. დაასაბუთოს საქმიანობის ეფექტიანობის პროგრესული ზრდის: დამატებითი. კაპიტალის, 
შრომის, ბუნებრივი რესურსების გამოვლენის შესაძლებლობები და ამოქმედების გზები. 
         სტუდენტი გამოიმუშავებს კომუნიკაციის უნარს. ტურიზმის ადმინისტრირების შესახებ შეეძლება 
საკუთარი კვლევის შედეგების წარდგენის უნარი. შესაბამისად. ტურიზმით დაიტერესებულ მესაკუთრე მხარეს 
მარტივად და გასაგებად მიაწვდის ინფორმაციას მოსალოდნელ სარგებელზე, სახელმწიფო ორგანოებს - 
სახელმწიფო ბიუჯეტში საქმიანობიდან შესაძლო გადასახადების ამოგების შესახებ. ინვესტორებს - 
საქმიანობის ფინანსურ მდგრადობაზე და საიმედობაზე. 
ტურიზმის ბიზნესის ადმინისტრირების საკითხში სტუდენტს შეეძლება აკადემიურ და პროფესიულ სფეროში 
სასწავლო პროგრამების შემუშავება, სწავლება  და სასწავლო პროცესის მართვა. 

11 
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 

პროდუქტების წარმოების 
ტექნოლოგია 

       პროგრამის დასრულების შემდეგ  ტექნოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორს ექნება:  საკუთარი სამეცნიერო 
სფეროს მიმართულების სისტემური გაგების უნარი; წარმატებული კვლევითი მუშაობისათვის აუცილებელი 
ჩვევებისა და მეთოდების დაუფლების, კვლევის მეთოდების სრულფასოვნად დაგეგმვის და განხორციელების 
უნარი; ორიგინალური კვლევისა და  ფუნდამენტალური ექსპერიმენტების ჩატარების უნარი; აღნიშნულ 
დარგში ღრმა ფუნდამენტალური საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი 
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შესაბამისი ცოდნა. 
      კურსდამთავრებული იქნება პედაგოგი, მეცნიერი, რომელსაც აქვს  საერთაშორისო რეფერირებად 
პუბლიკაციებში ანალიტიკური მიდგომის ჩამოყალიბების, კვლევების დამოუკიდებლად დაგეგმვის, 
განხორციელების და ზედამხედველობის უნარი. 
 შეეძლება  დარგობრივ სფეროში ახალი მიმართულებების ძიება, დამოუკიდებლად პრობლემური საკითხების 
დასმა და გადაწყვეტა მეცნიერულ დონეზე,  შესაბამის დარგში მსოფლიოს თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გაანალიზება შემოქმედებითად გამოყენების  მიზნით. ექნება შესაბამის დარგში სწავლების პროცესის 
დაგეგმვის, მისი განვითარების და სრულყოფის უნარი. 

12 
მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა 

          სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების წარმატებით 
შესრულების შედეგად დოქტორანტი შეიძენს ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს, შეასრულებს 
სადოქტორო კვლევას და დაიცავს დისერტაციას.  
დოქტორანტს შეეძლება  ახალი ცოდნის შექმნისა  და ინტერპრეტირების უნარი, საჭირო ინფორმაციის 
მოძიების, დამუშავებისა და ანალიზის უნარი, ახალი იდეების კრიტიკული ანალიზის, შეფასების და 
სინთეზის უნარი, კვლევისა და ინოვაციების შესახებ კოლეგებთან კომუნიკაციის უნარი, განათლების სფეროში 
დამოუკიდებელი და ორიგინალური კვლევის ჩატარებისა და შედეგების აკადემიური სტილით პრეზენტაციის 
უნარი. 
მას გამოუმუშავდება შემდეგი  დარგობრივი კომპეტენციები: 
კურსდამთავრებულს აქვს ფუნდამენტური თეორიული ცოდნა მათამატიკურ და პედაგოგიკურ მეცნიერებებში;  
ფლობს უახლესი სწავლების მეთოდიკას; აქვს მათემატიკის სწავლების და ამ სწავლებაში პედაგოგიკის, 
ფსიქოლოგიის და სწავლების მეთოდიკების თანამედროვე ინოვაციური მიდგომების გამოყენების უნარი; 
შეუძლია  კვლევითი ამოცანის დასახვა; შეუძლია კვლევის ჩატარება მათემატიკის სწავლების შესწავლის 
მიზნით. 

13 
ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკა 

          პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს ღრმა და სისტემური  ცოდნა პედაგოგიკისა და უცხო 
ენების წავლების მეთოდიკის საფუძვლებში, შეუძლია აღნიშნული სფეროს ფარგლებში მოვლენების 
მაღალკვალიფიციური და მაღალაკადემიური ანალიზი, აგრეთვე სამეცნიერო ლიტერატურის გარშემო 
დამოუკიდებელი მუშაობა და საკუთარი აზრის არგუმენტირებული დასაბუთება გაცნობილი მასალების, 
ჩატარებული ექსპერიმენტისა და დეტალური კვლევის საფუძველზე. შეუძლია საერთაშორისო 
კონფერენციებზე გამოსვლა და საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალების მოთხოვნათა შესაბამისი მუშაობა. 
მას აქვს პროფესიულ სფეროში საკუთარი წვლილის შეტანის, სხვათა სწავლის პროცესის დაგეგმვის, 
განხორციელებისა და მართვის უნარი. აცნობიერებს და გადაჭრის მის სფეროში წარმოქმნილ ეთიკურ 
დილემებს. 

14 
გერმანული ენის სწავლების 

მეთოდიკა 

           დოქტორანტს აქვს რა მარტო  ცოდნა და კომპეტენციები გერმანული ენის სწავლების 
მეთოდიკა/დიდაქტიკაში, არამედ შეუძლია გადასცეს ისინი სხვას, შეუძლია იყოს ექსპერტი საშუალო და 
უმაღლესი სკოლის მასწავლებლებისათვის. მას აქვს უნარი გამოიყენოს გერმანული ენის სწავლების ახალი 
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მეთოდები ზუსტად და ეფექტურად სამიზნე ჯგუფის მოტივაციისა და ინტერესების გათვალისწინებით და 
საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს მათი მოდიფიკაცია. შესაბამისად, მას შეუძლია ტრენინგ-კურსებისა 
მასწავლებელთა მომზადება-გადამზადების სემინარების დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარება. დოქტორანტს 
შეუძლია საგანმანათლებლო პროცესებზე დაკვირვება, სათანადო მონაცემთა ბაზის შექმნა, იგი ფლობს მათი 
დამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიებს. დოქტორანტს შეუძლია საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის 
დამუშავება, კრიტიკული ანალიზი, დასკვნების გამოტანა და სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასება. 
დოქტორანტი იცნობს მოსწავლეთა/სტუდენტთა და მასწავლებელთა უფლებებსა და მოვალეობებს, ეთიკის 
კოდექსს. 
           დოქტორანტს შეუძლია გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკის ძირითადი პოსტულატების 
გამოყენება სხვა საგნების კონტექსტში, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ასევე დოქტორანტს 
შეუძლია გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკაში მიღებული ცოდნის გავრცელება, მას 
კრიტიკული მიდგომა აქვს სხვა დარგებისადმი, აქვს იმის უნარი, რომ მეცნიერების სხვა დარგებში არსებული 
მონაპოვარი მიუსადაგოს დარგის სპეციფიკას. მას აქვს უნარი შეიმუშაოს ახალი მეთოდოლოგია სწავლების 
მეთოდიკის მიმართულებით. 
დოქტორანტი დამოუკიდებელი მკვლევარია: საჭიროების შემთხვევაში მას შეუძლია ძირითადი, საკვანძო 
პრობლემის გამოყოფა, დამატებითი ლიტერატურის გაცნობისა და მეცნიერების მიღწევების საფუძველზე 
ახალი იდეების და მეთოდების გენერირება, პრაქტიკაში აპრობირება და შემდეგ დანერგვა. ამ მიზნით მას 
შეუძლია დამატებით ორგინალური იდეების წამოყენება და ხორცშესხმა. დოქტორანტმა იცის დროის 
რაციონალურად გამოყენება, იგი მუშაობს ბაკალავრებთან და მაგისტრანტების ჯგუფებთან, ახდენს მათი 
ნამუშევრების შეფასებას. 
         დოქტორანტს შეუძლია მაღალაკადემიურ დონეზე მსჯელობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, აქვს 
პოლემიკის და საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი. ოსტატურად შეუძლია მასალის პრეზენტაცია. მისი 
მსჯელობა ლოგიკური და თანმიმდევრულია, აზრებს გამოთქვამს მკაფიოდ და დამაჯერებლად.  
გერმანული ენის მეთოდიკა/დიდაქტიკის დარგის დოქტორანტი ფლობს ორ ან მეტ უცხოურ ენას. გერმანულ 
ენას C2 დონეზე. მეორე უცხოურ ენას (სასურველია ინგლისურს) B2 დონეზე, ხოლო მესამე უცხოურ ენას  B1 
დონეზე. დოქტორანტს შეუძლია რამდენიმე უცხო ენის ცოდნა ეფექტურად გამოიყენოს არა მარტო ზეპირი-
კომუნიკაციისა და სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობა-შესწავლის მიზნით, არამედ აგრეთვე შეუძლია 
შეიმუშავოს აქტიური სტრატეგიები და მეთოდები მრავალენოვნების ხელშეწყობისა და ინტერკულტურული 
კომუნიკაციისათვის.  
          დოქტორანტი ფლობს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარს, ფლობს და თავისუფლად 
იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 
საზღვარგარეთელ კოლეგებთან აზრთა ურთიერთგაცვლისა და გაზიარებისთვის, ასევე კონტაქტების 
დამყარებისთვის. დოქტორანტი კარგად იცნობს უცხოური ენების სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკის დარგში 
არსებულ სასწავლო მულტიმედია პროგრამებს, იყენებს მათ ეფექტრურად და თვითონ შეუძლია ასეთი 
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პროგრამის შექმნა. 
        სოციალური უნარებიდან დოქტორანტს შეუძლია თავის თავზე აიღოს ინიციატივა, მოაწყოს სხვადასხვა 
კონფერენცია, სემინარი. შეუძლია იყოს საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, აქვს უნარი მოახდინოს 
სტუდენტების ან კოლეგების ჯგუფური მუშაობის ორგანიზაცია ისე, რომ თავიდან აიცილოს კონფლიქტური 
სიტუაციების ან მოაგვაროს ისინი. 
        სისტემური უნარები: 
დოქტორანტი კარგად იყენებს მის განკარგულებაში არსებულ სასწავლო რესურსებს, აქვს დამოუკიდებელი 
კვლევის უნარი, ჩაბმულია სხვადასხვა სამეცნიერო გრანტებსა და პროექტებში (ადგილობრივსა თუ 
საერთაშორისოში). აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, არის კარგი პედაგოგი და თანამშრომელი. ხელს უწყობს 
სხვებს მუშაობაში, აძლევს მათ სასარგებლო რჩევებს. არის რა თვითონ დამოუკიდებელი, უვითარებს თავის 
კოლეგებსა და მოსწავლეებს ავტონომიური სწავლების უნარ-ჩვევებს. არ იბნევა არასტანდარტულ 
სიტუაციებში და იღებს დამოუკიდებელ და სწრაფ გადაწყვეტილებებს. 

15 
განათლების მენეჯმენტი და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

          შესასწავლი დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა: 
გააჩნია განათლების სისტემის  ორგანიზაციული მენეჯმენტის მაღალი კვალიფიკაცია; სრულყოფილად აქვს 
ათვისებული განათლების დარგის ცოდნა, ამ სფეროში არსებული ჩვევები და მეთოდები, ფლობს სასწავლო და 
კვლევითი მუშაობის წარმოების თანამედროვე მეთოდებს; ფლობს დარგის განვითარებისათვის საჭირო 
მეცნიერული კვლევებისა და ანალიზის ჩატარების უნარ-ჩვევებს, რომელიც აფართოებს შესაბამის დარგში 
ცოდნის საზღვრებს; აქვს ლოგიკური და სისტემური აზროვნების დიდი პოტენციალი;  ფლობს განათლების 
მენეჯმენტის სრულფასოვნად დაგეგმვისა და პრაქტიკულად განხორციელების მეთოდოლოგიას; აქვს ახალი 
იდეების კრიტიკული ანალიზის, შეფასების და სინთეზის უნარი; გააჩნია თანამედროვე საგანმანათლებლო-
საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების მენეჯმენტური გამოყენების ფართო შესაძლებლობა; 
შეუძლია, როგორც ორგანიზაციული მართვის, ასევე თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიების სფეროში 
უახლოეს ტექნოლოგიებზე და კვლევებზე დაფუძნებული სისტემური ცოდნის რეალიზება, განათლების 
სფეროში არსებული მიმდინარე პრობლემური სიტუაციის შეფასებისა და მართებული გადაწყვეტილების 
მიღების კონკრეტული მოდელების გამოყენება. 
დარგობრივი სფეროს შესახებ არსებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
          შეუძლია, მეცნიერულად სრულყოფილ დონეზე, პრაქტიკულად გადაწყვიტოს განათლების დარგში 
არსებული მენეჯმენტური პრობლემები, როგორც ორგანიზაციული ასევე სასწავლო-პედაგოგიკური 
მიმართულებით. შეუძლია პრაქტიკულად გადაწყვიტოს საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები, გამოიყენოს 
თანამედროვე საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები.  კვალიფიციური მიზანმიმართული თეორიული 
კვლევის  საფუძველზე გამოიტანოს ლოგიკური დასკვნები. აწარმოოს განათლების კადრის მომზადება, 
გადამზადება; პრაქტიკული რეალიზება გაუკეთოს საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემაში არსებულ 
ინოვაციურ მიღწევებს; დააპროექტებს და რეალიზებას გაუკეთებს თანამედროვე საკომუნიკაციო-
საგანმანათლებლო საშუალებებს, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს; პრაქტიკულად განახორციელებს 
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ვირტუალური განათლების მეთოდოლოგიას, კერძოდ კი დისტანციური სწავლების მეთოდებსა და ხერხებს. 

16 ინფექციური სნეულებანი 

            სადოქტორო პროგრამის განხორციელების შედეგად მიიღება ახალი რეალური ინფორმაცია ინფექციური 
დაავადებების გავრცელებისა და ეთიოპათოგენეზის რეგიონალური თავისებურებების შესახებ. შესაძლებელი 
იქნება გამოიყოს დაკვირვების ჯგუფები, რომლებიც იმყოფებიან ინფექციური დაავადებებით დასნებოვნების 
მაღალი რისკის ქვეშ, ეს კი შესაძლებელს გახდის ამ დაავადებათა პრევენციას და მკურნალობის შედეგებზე 
ზემოქმედებას. 
           კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლებელი გახდება ჩამოყალიბდეს მეცნიერულად 
დასაბუთებული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ახალი რეკომენდაციები.  
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი უნდა ფლობდეს ცოდნას ინფექციური დაავადებების, 
ეპიდემიოლოგიის, იმუნიზაციის ბისტატისტიკისა და ბიოლოგიის თანამედროვე კონცეფციებისა და 
მოდელების გამოყენების შესახებ;  სწავლებისა და კვლევების თანამედროვე მეთოდებსა და ხერხებს. 

17 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

           სადოქტორო პროგრამის  წარმატებული განხორციელების შედეგად იგეგმება ახალი, რეალური 
ინფორმაციის მიღება რეგიონის მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური საჭიროებების შესახებ. 
             კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს მეცნიერულად დასაბუთებული 
პრაქტიკული რეკომენდაციები, როგორც რეგიონულ, ასევე ნაციონალურ დონეზე, რომელიც გამოდგება 
ერთიანი დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებაში.  
კვლევის მეთოდოლოგიის სტანდარტიზება შესაძლებლობას მოგვცემს შემუშავდეს მოსახლეობის სხვადასხვა 
რეფერენტული ჯგუფების მონიტორინგისა და სისტემური მეთვალყურეობის მექანიზმები.  
          პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემდეგ დოქტორანტს უნდა ჰქონდეს  ფართო ფუნდამენტური 
ცოდნა სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობაზე; ცოდნა სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხის შესწავლის 
მართვის და გაუმჯობესების თანამედროვე მიდგომების შესახებ; ცოდნა ახალი სამეცნიერო კვლევების 
დაგეგმვის, განხორციელებისა და სხვა სამეცნიერო  ჯგუფებთან ერთად მუშაობის შესახებ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


