
დანართი №1

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დოქტორანტურის დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე დებულება აწესრიგებს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სადოქტორო
პროგრამების განხორციელებისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის
აუცილებელ პროცედურას საქართველოს კანონმდებლობისა და თსუ-ში მოქმედი
რეგულაციების შესაბამისად.

თავი I
დოქტორანტურა

მუხლი 2. დოქტორანტურა

2.1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურა არის აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე
საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა, სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტების
ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კადრების მომზადებას და მთავრდება
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით.
2. 2. დოქტორანტი არის პირი, რომელიც სწავლობს დოქტორანტურაში.
2.3. დოქტორანტურა მოიცავს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტებს.
2.4. დოქტორი უმაღლესი აკადემიური ხარისხია, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს ენიჭება დისერტაციის დაცვის შემდეგ შესაბამისი
საგანმანათლებლო მიმართულებით.
2.5. დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს აკადემიურ ხარისხს ანიჭებს ფაკულტეტზე
არსებული სადისერტაციო საბჭო. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის ფორმირება ხდება
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად.
2.6. დოქტორანტს ენიჭება აკადემიური ხარისხი, რომლის სახელწოდება უნდა მოიცავდეს
ტერმინს „დოქტორი“ შესაბამისი მიმართულების ან/და დარგის/სპეციალობის მითითებით.

მუხლი 3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სწავლა

3.1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს
მაგისტრს ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს პროგრამაზე მიღების
წინაპირობების დაცვით.



3.2. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიეცეს უცხოეთის უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
3.3. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელსაც უკვე აქვს დოქტორის
აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი რომელიმე სხვა დარგში.
3.4. დოქტორანტობის კანდიდატი წარმოადგენს განაცხადს და ამ დებულებით დადგენილ სხვა
დოკუმენტაციას და გადის გასაუბრებაზე.
3.5. დოქტორანტურაში მიღების წესი რეგულირდება ფაკულტეტის დებულებით.
3.6. დოქტორანტს აქვს უფლება, შეიცვალოს სადოქტორო პროგრამა ფაკულტეტის ფარგლებში.
აღნიშნულ საკითხს განიხილავს სადისერტაციო საბჭო დოქტორანტის განცხადების
საფუძველზე და იმ სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობის შემთხვევაში,
რომელზე გადასვლაც სურს დოქტორანტს.
3.7. მობილობის წესით სადოქტორო პროგრამის შეცვლის მსურველი დოქტორანტი უნდა
აკმაყოფილებდეს პროგრამაზე მიღების ყველა წინაპირობას. დოქტორანტის მიერ სადოქტორო
პროგრამის შეცვლა ფორმდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–
სამართლებრივი აქტით ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე.

მუხლი 4. სადოქტორო პროგრამა

4.1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სწავლა მიმდინარეობს
სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში.
4.2. ფაკულტეტი დოქტორანტურაში მიღებას აცხადებს კონკრეტულ სადოქტორო პროგრამებზე.
4.3. სადოქტორო პროგრამა განსაზღვრავს მეცნიერების ამა თუ იმ დარგში დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მოპოვების პირობებს.
4.4. სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტებისაგან
და სრულდება სადისერტაციო ნაშრომის დაცვით.
4.5. სადოქტორო პროგრამაში ჩართულ დოქტორანტს ჰყავს სამეცნიერო ხელმძღვანელი და
აქვს კონკრეტული კვლევითი პროექტი, რომელიც მიესადაგება შემოთავაზებული სადოქტორო
პროგრამის პრობლემატიკას/სფეროს.
4.6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები მოიცავს 180 ECTS
კრედიტს, აქედან სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 60 ECTS კრედიტს, კვლევითი კომპონენტი -
120 ECTS კრედიტს.

მუხლი 5. სადოქტორო პროგრამის სახეები

5.1. სადოქტორო პროგრამა შეიძლება იყოს დარგობრივი, ინტერდისციპლინური ან თემატური.
5.2. სადოქტორო პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს საქართველოსა და უცხოეთის
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სამეცნიერო–კვლევით ცენტრებთან
თანამშრომლობით.
5.3. ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამა უნდა აკმაყოფილებდეს თსუ-ის რეგულაციებით
დადგენილ მოთხოვნებს.
5.4. სადოქტორო პროგრამები შეიძლება გაერთიანდეს სადოქტორო სკოლებში,
ინტერდისციპლინურ ცენტრებში და ა.შ.

მუხლი 6. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი

6.1. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი შეიძლება იყოს თსუ-ს შესაბამისი



დარგობრივი კვალიფიკაციის მქონე პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი, შესაბამისი
კათედრის, დეპარტამენტის ან ს/ს ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალის საერთო
შეთანხმებისა და გადაწყვეტილების საფუძველზე.
6.2. პროგრამას, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ჰყავდეს ერთი ან რამდენიმე
ხელმძღვანელი ან კოორდინატორი.
6.3. შესაბამისი პროფილის აკადემიური პერსონალის შუამდგომლობისა და ფაკულტეტის
საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე სადოქტორო პროგრამის თანახელმძღვანელი შეიძლება
იყოს შესაბამისი აკადემიური ხარისხისა და დარგობრივი კვალიფიკაციის მქონე
სპეციალისტი, მათ შორის სამეცნიერო ინსტიტუტის წამყვანი, მთავარი, უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი ან მოწვეული პირი.
6.4. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი კოორდინირებას უწევს
კურიკულუმის შემუშავების პროცესს, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ პროგრამის
განხორციელებაში ჩართული პირები, შესაბამისი დარგის სპეციალისტები,
დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელები; სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
უზრუნველყოფს კურიკულუმის შემუშავების პროცესის საჯაროობასა და გამჭვირვალობას,
სადოქტორო პროგრამის საჯარო განხილვას შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ან
შესაბამისი პროფილის აკადემიური პერსონალისა და პროგრამის განხორციელებაში ჩართული
მოწვეული სპეციალისტების სხდომაზე.
6.5. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი არის ძირითადი საკონტაქტო
პირი ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, რომელსაც
ეცნობება პროგრამის შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური
ექსპერტიზის შედეგები და ევალება მათზე რეაგირება პროგრამის სრულყოფის მიზნით.
6.6. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელს/კოორდინატორს ევალება: სტუდენტების
ინფორმირება კურიკულუმის შესახებ, დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან
ერთად კონსულტაციის გაწევა სტუდენტების ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი
კომპონენტის ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით, პროგრამის განხორციელებასთან
დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, დოქტორანტების სამეცნიერო
ხელმძღვანელებთან ერთად მონაწილეობა სადოქტორო სემინარში, პროგრამის მონაწილე
დოქტორანტების სასწავლო და კვლევითი კომპონენტის განხორციელების მონიტორინგი
და სხვ.
6.7. ერთი და იგივე პირი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი სადოქტორო პროგრამის
ხელმძღვანელი ან კოორდინატორი.
6.8. სადოქტორო პროგრამის წარმოდგენისა და დამტკიცების პროცედურა განსაზღვრულია
თსუ-ს რეგულაციებით.

მუხლი 7. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

7.1. ფაკულტეტი უზრუნველყოფს დოქტორანტს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე
სამეცნიერო ხელმძღვანელით.
7.2. დოქტორანტს შეიძლება ჰყავდეს ერთზე მეტი სამეცნიერო ხელმძღვანელი. ერთზე მეტი
სამეცნიერო ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭო.
7.3. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს სადისერტაციო საბჭოს წევრი -
სადოქტორო პროგრამაში ჩართული პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი ან ემერიტუსი
პროფესორი.
7.4. დოქტორანტის თანახელმძღვანელი ასევე შეიძლება იყოს იმავე სადისერტაციო საბჭოს



წევრი ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელიც არ არის სადისერტაციო
საბჭოს წევრი.
7.5. სამეცნიერო ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს დოქტორანტის სადისერტაციო თემასთან
დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროში კვლევის გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები.
7.6. სამეცნიერო ხელმძღვანელის შერჩევისას, პირველ რიგში, განიხილება დოქტორანტის მიერ
შემოთავაზებული კანდიდატურა.
7.7. სამეცნიერო ხელმძღვანელი კონტროლს უწევს დოქტორანტის ინდივიდუალური
სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულებას.
7.8. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელსა და სადისერტაციო თემის სათაურს ამტკიცებს
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინებით.
7.9. ერთი პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი ერთდროულად შეიძლება იყოს არაუმეტეს
5 ( ხუთი) დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
7.10. თუ სამეცნიერო ხელმძღვანელი უარს ამბობს დოქტორანტის ხელმძღვანელობაზე, ამის
შესახებ მან სწავლის ნებისმიერ ეტაპზე დასაბუთებული განცხადება უნდა წარუდგინოს
სადისერტაციო საბჭოს.
7.11. სადისერტაციო საბჭოს უფლება აქვს, დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელად
დაუტოვოს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აღარ უჭირავს თსუ-ში
აკადემიური თანამდებობა. ასეთ შემთხვევაში სადისერტაციო საბჭომ უნდა მიიღოს
გადაწყვეტილება მისი საბჭოში მოწვევის შესახებ.

მუხლი 8. დოქტორანტურაში მიღების პირობები

8.1. დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება მხოლოდ აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული
სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში.
8.2. დოქტორანტობის კანდიდატი წარმოადგენს განაცხადს და გადის გასაუბრებას
დარგობრივ მიმღებ კომისიასთან.
8.3. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პირობაა სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა.
8.4. დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი ევროპული სამეცნიერო ენის
(ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
(”უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის განმარტება, შესაბამისი სერტიფიკატებისა და ქულების
ნუსხა” იხ. თსუ აკადემიური საბჭოს №25/2011 დადგენილების დანართი №2).
8.5. დოქტორანტობის კანდიდატს, რომელსაც განათლება მიღებული არ აქვს პროგრამის
სწავლების ენაზე, მოეთხოვება წარმოადგინოს პროგრამის სწავლების ენის B2 დონეზე ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან დადგენილი წესის
მიხედვით ჩააბარებს გამოცდას შესაბამის ენაში.

მუხლი 9. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში ჩარიცხვის
წინაპირობები და წესი

9.1. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველს წერილობითი განაცხადი შეაქვს რექტორის
სახელზე, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს სადოქტორო პროგრამა.
განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:
ა) განმცხადებლის ავტობიოგრაფია („CV“)
ბ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის
დამოწმებული ასლი;



გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
დ) სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;
ე) უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ვ) ახსნა-განმარტება იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო
დაწესებულების დოქტორანტურაში.
9.2. დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დარგობრივ კომისიასთან, რომელიც იქმნება ფაკულტეტის დეკანის
წარდგინებით რექტორის მიერ გამოცემული აქტის საფუძველზე. კომისიის წევრებს
კანდიდატის საანკეტო მონაცემებს მოახსენებს და შუამდგომლობას აცნობს კომისიის
თავმჯდომარე (მისი არყოფნის შემთხვევაში მოადგილე).
9.3. უცხო ენის გამოცდის ჩაბარებისა და გასაუბრების გავლის შემდეგ დოქტორანტურაში
მიმღები საფაკულტეტო კომისიის დასკვნის საფუძველზე უნივერსიტეტის რექტორი დეკანის
წარდგინებით გამოსცემს შესაბამის სამართლებრივ აქტს - კანდიდატის დოქტორანტად
ჩარიცხვის ბრძანებას.
9.4. პროგრამის სწავლების ენისა და უცხო ენის გამოცდის ორგანიზებას და ჩატარებას
უზრუნველყოფს თსუ-ს საგამოცდო ცენტრი. უცხო ენასა და პროგრამის სწავლების ენაში
საგამოცდო ტესტების მომზადებასა და საგამოცდო ნაშრომების გასწორებაზე პასუხისმგებელია
თსუ-ს ენების ცენტრი.
9.5. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შემდეგ დოქტორანტი ხელს აწერს ხელშეკრულებას,
რომელიც განსაზღვრავს ყველა მხარის ვალდებულებებსა და უფლებებს.

მუხლი 10. დოქტორანტურაში სწავლის ხანგრძლივობა და ჩაბარების ვადები

10.1. დოქტორანტმა ჩარიცხვიდან ექვსი სემესტრის განმავლობაში სწავლისა და კვლევის
პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტი.
10.2. დოქტორანტს, რომელიც დადგენილ ვადაში ვერ წარმოადგენს სადისერტაციო ნაშრომს,
უფლება ეძლევა დაასრულოს დოქტორანტურაში სწავლა დამატებით სემესტრებში.
დოქტორანტის ჩარიცხვიდან ექვსი სემესტრის გასვლის შემდეგ მისი დამატებით სემესტრში
რეგისტრაციის წინაპირობა არის სამეცნიერო ხელმძღვანელის შუამდგომლობა, რომელშიც
უნდა დასაბუთდეს სწავლის/კვლევის გაგრძელების მიზანშეწონილობა.
10.3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტს
ეთმობა არანაკლებ 60 კრედიტისა, 120 კრედიტი ეთმობა კვლევას.
10.4. დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის და/ან გაზაფხულის სემესტრებისათვის.

მუხლი 11. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები

11.1. დოქტორანტურის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები მიზნად ისახავს დოქტორანტის
დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას, ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო
ნაშრომის შესრულებაში, ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო
საქმიანობისათვის.
11.2. დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სავალდებულო და არჩევით
კურსებს/მოდულებს.
11.3. სასწავლო კომპონენტის შემადგენელი კურსებიდან/მოდულებიდან ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა დოქტორანტისათვის სავალდებულოა:
ა) აკადემიური წერა (კვლევის მეთოდების კომპონენტებით) (5 კრედიტი - სავალდებულო



სასწავლო კურსი მათთვის, ვისაც აკადემიური წერა/კვლევის მეთოდები წინა საფეხურზე არ
გაუვლია);
ბ) სწავლების მეთოდები (5 კრედიტი);
გ) მინიმუმ ერთი სემინარი (15-30 კრედიტი);
დ) პროფესორის ასისტენტობა (არანაკლებ 5 კრედიტისა);
ე) მეცნიერების მენეჯმენტი (5 კრედიტი).
სასწავლო კომპონენტის დანარჩენი კურსები/მოდულები არის არჩევითი.
11.4. თუ დოქტორანტი ამავდროულად არის თსუ-ს აკადემიური
პერსონალი/მასწავლებელი/ასისტენტი/მოწვეული ლექტორი და ასრულებს მისთვის შრომითი
ხელშეკრულებით განსაზღვრულ საათობრივ დატვირთვას, შესრულებული სამუშაო ჩაეთვლება
პროფესორის ასისტენტობაში დოქტორანტურის მინიმალური საუნივერსიტეტო სტანდარტით
პროფესორის ასისტენტობისთვის განსაზღვრული სავალდებულო კრედიტების მინიმალური
რაოდენობით (5 კრედიტი).
11.5. დოქტორანტურის სავალდებულო კვლევითი კომპონენტი მოიცავს მინიმუმ 2 კოლოკვიუმს
(20 კრედიტი თითოეულისათვის) და სადისერტაციო ნაშრომს.
11.6. დოქტორანტის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების ზოგადი სქემა საერთოა
ფაკულტეტის ყველა სადოქტორო პროგრამისათვის. სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების
ზოგადი სქემების ფარგლებში სადოქტორო პროგრამა უფლებამოსილია, თავად დაადგინოს
სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შემადგენელი ელემენტები და მათი სტატუსი ამა თუ იმ
სასწავლო კურსისათვის, დოქტორანტის ამა თუ იმ საქმიანობისათვის განსაზღვრული
კრედიტების რაოდენობა.
11.7. დოქტორანტი სადოქტორო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით სამეცნიერო
ხელმძღვანელთან და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით განსაზღვრავს
სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო და არჩევით ელემენტებს და მათი კრედიტების
რაოდენობას, რასაც ასახავს დოქტორანტის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში.

მუხლი 12. დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმა

12.1. დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმა იქმნება დარგში
მიღებული ცოდნის გასაღრმავებლად და კონკრეტული კვლევითი პროექტის
განსახორციელებლად.
12.2. თითოეული დოქტორანტი თავის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან, შესაბამისი სადოქტორო
პროგრამის ხელმძღვანელთან/კოორდინატორთან შეთანხმებით თვითონ ადგენს
ინდივიდუალურ სასწავლო და კვლევით გეგმას.
12.3. დოქტორანტი შევსებულ სპეციალურ ფორმას „დოქტორანტის ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმა“ (ფორმა №1) წარუდგენს ფაკულტეტის ადმინისტრაციის შემადგენლობაში
არსებულ დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, კერძოდ, სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახურს.
12.4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად სასწავლო კომპონენტის დასრულების
შემდეგ ფაკულტეტის ადმინისტრაცია შესაბამის სადისერტაციო საბჭოს ოფიციალურად
აცნობებს დოქტორანტის მიერ სასწავლო კომპონენტის შესრულების შესახებ და წარუდგენს მას
ამონაწერს დოქტორანტის სასწავლო ბარათიდან, რომელიც დამოწმებულია ფაკულტეტის
დეკანის ხელმოწერითა და ბეჭდით.
12.5. დოქტორანტურაში სწავლის დასაწყისში დოქტორანტი თავის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან
და შესაბამისი სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან/ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით
ადგენს ინდივიდუალურ კვლევით გეგმას და შევსებულ სპეციალურ ფორმას (ფორმა №2)



წარუდგენს ფაკულტეტის ადმინისტრაციის შემადგენლობაში არსებულ დამხმარე სტრუქტურულ
ერთეულს, კერძოდ, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურს. დოქტორანტის
ინდივიდუალური კვლევითი გეგმა იქმნება სადისერტაციო ნაშრომის (კონკრეტული კვლევითი
პროექტის) განსახორციელებლად. დოქტორანტის ინდივიდუალურ კვლევით გეგმაში
მოცემულია კვლევის მიზანი, სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და კვლევის სავარაუდო
გრაფიკი.
12.6. ყოველი სემესტრის ბოლოს დოქტორანტი ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახურში წარადგენს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც
ხელმოწერით ადასტურებს მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

თავი II
დასკვნითი დებულებები

მუხლი 13. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა

13.1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებას შეიმუშავებს
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო და ამტკიცებს თსუ–ს აკადემიური საბჭო.
13.2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულების მიღება,
გაუქმება, მასში ცვლილებისა და დამატების შეტანა ხდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით
დადგენილი წესით.

მუხლი 14. დებულების მიღება და ამოქმედება

14.1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება
დასამტკიცებლად გადაეცემა უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.
14.2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება ამოქმედდება
აკადემიური საბჭოს მიერ მისი დამტკიცებისთანავე.



ფორმა №1

დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

დოქტორანტის სახელი და გვარი:

ფაკულტეტი:

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები:

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები:

კონსულტანტი:

დოქტორანტურაში ჩაბარების თარიღი:

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანების ნომერი:

სასწავლო
კომპონენტი

კრედიტების
შესაძლო

რაოდენობა

დოქტორანტის
მიერ

დაგროვილი
კრედიტების
რაოდენობა

შეფასება



დოქტორანტის ხელმოწერა:

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების ხელმოწერა:

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების ხელმოწერა:

თარიღი:



ფორმა №2

დოქტორანტის ინდივიდუალური კვლევითი გეგმა

დოქტორანტის სახელი და გვარი:

ფაკულტეტი:

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები:

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები:

კონსულტანტი:

დოქტორანტურაში ჩაბარების თარიღი:

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანების ნომერი:

სადისერტაციო ნაშრომის პირობითი სახელწოდება:

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე აღწერილობა:

ა) კვლევის მიზანი:

ბ) საკითხის აქტუალობა, სიახლე და მნიშვნელობა:



გ) სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა:

დ) სადისერტაციო ნაშრომის შესრულების (კვლევის) სავარაუდო გრაფიკი:

ე)

კოლოკვიუმი დოქტორანტის მიერ
დაგროვილი კრედიტების

რაოდენობა

შეფასება

დოქტორანტის ხელმოწერა:

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების ხელმოწერა:

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების ხელმოწერა:

თარიღი:


