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დამტკიცებულია         
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ                                                                                                                                       

სხდომის ოქმი № 6,  2018 წლის 13 მარტის  

დადგენილება №24 

 

სამაგისტრო დისერტაციის მომზადების ინსტრუქცია 

1. სამაგისტრო დისერტაცია 

1.1 სამაგისტრო დისერტაცია არის წერითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი, 

რომელიც უნდა  შეასრულოს  სტუდენტმა  აკადემიური  პროგრამის  დასრულების  ბოლოს  

და  დაიცვას საკვალიფიკაციო კომისიის  ღია სხდომაზე. 

1.2  დისერტაციაში უნდა გამოვლინდეს სტუდენტის ცოდნის დონისა და მეცნიერული 

კვლევის უნარ-ჩვევების ხარისხის შესაბამისობა აკადემიური პროგრამით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებთან. 

1.3 დისერტაციის შეფასების კრიტერიუმები ეყრდნობა უნივერსიტეტში მოქმედი ზოგადი 

შეფასების კრიტერიუმებს, თუმცა, პროგრამების ხელმძღვანელებს შეუძლიათ განსაზღვრონ 

დამატებითი კრიტერიუმები. 

1.4 სამაგისტრო დისერტაცია, შეფასების საერთო სისტემაში, განისაზღვრება 
დამოუკიდებელი პროცენტული წილით, ხოლო დაცვის შედეგად მიღებული შეფასება - 

აღნიშნება დიპლომის დანართში. 

2. დისერტაციის ხელმძღვანელი 

2.1 დისერტაციის ხელმძღვანელს ირჩევს სტუდენტი ფაკულტეტის მიერ გამოყოფილი 

აკადემიური პერსონალიდან. 

2.2 დისერტაციის ხელმძღვანელის ფუნქციაა: 

 ჩაატაროს რეგულარული კონსულტაციები მაგისტრანტებთან 

 დაეხმაროს სტუდენტს თემის შერჩევაში, გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის 

დამუშავებაში, ეტაპობრივად შეამოწმოს თემაზე მუშაობის პროცესი, გამოთქვას 

შენიშვნები და კვლევის არასწორი მიმართულებით წარმართვის შემთხვევაში დაეხმაროს 

ავტორს მის კორექციაში. 

 დაეხმაროს მაგისტრანტს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში 

ინტეგრირების პროცესში. 

 მისცეს რჩევები სამეცნიერო სტატიების რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნების შესახებ.  

 დისერტაციის   დასრულების   შემდეგ   მოამზადოს დასკვნა (არანაკლებ ორ გვერდზე), 

რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 



სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2 

 

ა)  დისერტაციის დასათაურებას; 

ბ)  ავტორის ვინაობას; 

გ)  დისერტაციის მოკლე მიმოხილვას; 

დ) დისერტაციის ძლიერი და სუსტი მხარეების აღნიშვნას შენიშვნებისა და 
რეკომენდაციების მინიშნებით; 

ე) ავტორის შრომისუნარიანობისა და სხვა უნარ-თვისებების ხარისხის აღნიშვნას; 

ვ)  დისერტაციის ზოგად შეფასებას (და არა ნიშნით); 

ზ)  პირად დასკვნა-რეკომენდაციას დისერტაციის დაცვაზე წარსადგენად. 

 დასკვნა  წარმოდგენილ  უნდა  იქნეს  ნაბეჭდი  სახით,  არანაკლებ  ორ  გვერდზე,  A4 

ფორმატით, სრული აბზაცებით თითო სტრიქონის დაშორებით, ”სილფაენი” შრიფტით,  

სათაურებისა და ქვესათაურების ზომა - 14, ძირითადი ტექსტისა  – 12, სტრიქონებს შორის 

მანძილი – 1.5, გვერდის ველები (ყველა მხრიდან) 2სმ. 

 ხელმძღვანელს უფლება აქვს უარი თქვას კონკრეტული დისერტაციის 

ხელმძღვანელობაზე 

როგორც მუშაობის დაწყებამდე, ისე მუშაობის პროცესში. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მან  

წერილობით, სათანადო  არგუმენტაციით უნდა მიმართოს დეკანს, მაგრამ არა უგვიანეს 

ერთი თვისა მუშაობის დაწყებიდან. 

3. რეცენზენტი 

3.1  სამაგისტრო ნაშრომს ენიშნება რეცენზენტი; 

3.2 რეცენზენტს არჩევს დისერტაციის ხელმძღვანელი, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც 

უნივერსიტეტის თანამშრომელი, ისე გარეშე პირი. რეცენზენტად  შეიძლება  შერჩეულ იქნას 

მხოლოდ მეცნიერების დოქტორი. 

3.3 რეცენზენტის დასწრება საჯარო დაცვაზე არ არის აუცილებელი, თუმცა საბჭოს ან 

მაგისტრანტს შეუძლია მისი მოწვევა, ისე როგორც რეცენზენტს შეუძლია მოითხოვოს 

სხდომაზე დასწრება. 

3.4 რეცენზია  წარმოდგენილ  უნდა იქნეს ნაბეჭდი სახით, არანაკლებ ორ გვერდზე, A4 

ფორმატით, სრული აბზაცებით -  თითო სტრიქონის დაშორებით, ”სილფაენი” შრიფტით, 

სათაურებისა და ქვესათაურების ზომა - 14, ძირითადი ტექსტისა – 12, სტრიქონებს შორის 

მანძილი – 1.5,  გვერდის ველები (ყველა მხრიდან) 2სმ. 

3.5   რეცენზია, არანაკლებ ორი გვერდისა, უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა)  დისერტაციის დასათაურებას; 

ბ)  ავტორის ვინაობას; 

გ)  დისერტაციის მოკლე მიმოხილვას; 

დ) დისერტაციის  ძლიერი  და  სუსტი  მხარეების  აღნიშვნას  შენიშვნებისა  და  
რეკომენდაციების მინიშნებით; 



სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 3 

 

ე)  დისერტაციის ზოგად შეფასებას (და არა ნიშნით); 

ვ)  პირად დასკვნას სამაგისტრო ხარისხის მინიჭება-არმინიჭების შესახებ. 

 

4.  პროცედურა 

4.1. სამაგისტრო დისერტაციის შესრულების პერიოდი მოიცავს სამ თვეს – საგაზაფხულო 

სემესტრის დაწყებიდან მაისის შესაბამის პერიოდამდე. 

4.2. საშემოდგომო სემესტრის დაწყებისთანავე, სტუდენტებმა უნდა აირჩიონ 

ხელმძღვანელები, რისთვისაც განცხადებით უნდა მიმართონ ფაკულტეტის დეკანს. 

ხელმძღვანელების თანხმობის შემთხვევაში დეკანი გამოსცემს შესაბამის განკარგულებას. 

4.3.  სტუდენტის  მიერ  მომზადებული  სამაგისტრო  დისერტაციის  დაცვამდე  ერთი  თვით  

ადრე უნდა ჩაბარდეს შესაბამის დეკანატს. დეკანატი ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებული 

დასკვნის საფუძველზე ნაშრომს გადასცემს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს. 

4.4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამოწმებს დისერტაციის 

შესაბამისობას ინსტრუქციასთან, აძლევს მას ვიზას. დისერტაცია ბრუნდება დეკანატში და 
გადაეცემა რეცენზენტს. რეცენზენტმა რეცენზია უნდა წარმოადგინოს დაცვამდე ორი 

კვირით ადრე. 

4.5. დისერტაციის წარმოდგენის კონკრეტულ ვადას განსაზღვრავს დეკანატი. შეფერხების 

შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია ოფიციალურად მიმართოს დეკანატს 

დასაბუთებული     განცხადებით  დისერტაციის წარდგენის გადავადების შესახებ. ყველა 
კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს დეკანატი. 

4.6.  საკვალიფიკაციო კომისიას უნდა წარედგინოს სამაგისტრო დისერტაციის ერთი 

ეგზემპლარი და დისერტაციის ელექტრონული ვერსია ბიბლიოთეკაში არქივირების 

მიზნით. 

4.7.  დისერტაციის დაცვის რეგლამენტი განისაზღვრება არაუმეტეს 15 წუთით. 

4.8. დაცვის პროცესში სტუდენტს შეუძლია საილუსტრაციო მასალის გამოყენება. 
5. სამაგისტრო დისერტაციის გაფორმების წესი 

დისერტაცია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ფორმალურ მოთხოვნებს: 

5.1.  სამაგისტრო დისერტაციის მოცულობა  არ უნდა  იყოს A4 ზომის არაუმეტეს 80 

გვერდისა (ფაკულტეტები   განსაზღვრავენ  სამაგისტრო დისერტაციის   მინიმალური   და   
მაქსიმალური გვერდების რაოდენობის ზღვარს საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით). შრიფტი – sylfaen, (დანართები (სქემები...) დასაშვებია შრიფტით 

Acadnusx), ზომა - 12, სათაურებისა და ქვესათაურების ზომა შესაბამისად - 16-14, სტრიქონებს 

შორის მანძილი – 1.5, გვერდის ველები (ყველა მხრიდან)  2 სმ. 

5.2. სამაგისტრო დისერტაციის სტრუქტურაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი 

კომპონენტები: 
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 თავფურცელი - სამაგისტრო დისერტაციის პირველი გვერდი; (თავფურცელი უნდა 
გაფორმდეს შემდეგნაირად. თავფურცლის ზემო ნაწილში მიეთითება სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტის სრული დასახელება: ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’,  
ფაკულტეტი (შრიფტი: sylfaen 12, Bold), შემდეგ სტუდენტის სახელი და გვარი  (შრიფტი: 

sylfaen 16, Bold), შუა ნაწილში სამაგისტრო დისერტაცია,  სამაგისტრო   თემის სრული 

სათაური (შრიფტი: sylfaen 18, Bold), სათაურის ქვემოთ, მარჯვენა მხარეს ხელმძღვანელის 

სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება (შრიფტი: sylfaen 14, Bold),  

თავფურცლის  ქვედა  ნაწილში აღინიშნება დაცვის ადგილი (ახალციხე) და დაცვის დრო 

(წელი) (შრიფტი: sylfaen 12, Bold). 

 სარჩევი - (ანოტაცია, შესავალი, დისერტაციის თავები და პარაგრაფები.....) გვერდების 

მითითებით; 

 ანოტაცია - არაუმეტეს ერთ გვერდზე უნდა ასახავდეს სამაგისტრო დისერტაციის 

სტრუქტურას, 

 მიზნებსა და მოკლე დასკვნას; 

 შესავალი – დისერტაციის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა აისახოს არჩეული თემის 

აქტუალობის დასაბუთება, მიზნები და დასმული ამოცანა (ამოცანები); საკვლევი საგანი 

და გამოყენებული მეთოდები (ექსპერიმენტული კვლევის შემთხვევაში); 

 ტექსტის ძირითადი ნაწილი – შეიძლება დაიყოს თავებად და პარაგრაფებად; 

 დასკვნა - უნდა ასახავდეს სამაგისტრო დისერტაციის შედეგებს; 

 გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა - წარმოდგენილ უნდა იქნეს დისერტაციის ბოლოს 

ანბანური თანმიმდევრობით. ჯერ გამოცემები ქართულ ენაზე, ხოლო შემდეგ – უცხოურ 

ენებზე. ნუსხაში უნდა მიეთითოს: 

ავტორის  გვარისა და ინიციალების შემდეგ იწერება: 

 ტირე; 

 დისერტაციის სახელწოდება; 
 წიგნის ან კრებულის დასახელება, რომელშიც შეტანილია სტატია, 
 გამოცემის ადგილი, წელი. 

წიგნის ან მონოგრაფიის გამოყენების შემთხვევაში: 

 ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; 

 სახელწოდება; 
 გამოცემის ადგილი; 

 გამომცემლობა; 
 წელი. 

ჟურნალის, გაზეთის ან სტატიის შემთხვევაში: 

 ჟურნალის, გაზეთის, კრებულის დასახელება; 
 წელი; 

 ნომერი. 

ინტერნეტის გამოყენების შემთხვევაში: 

 მასალის ავტორი; 

 ვებ-გვერდის ავტორი; 

 მასალის დასახელება ლინკის მინიშნებით; 
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 ვებ-გვერდის მისამართი; 

 მასალის მოძიების თარიღი. 

ელექტრონული გამოცემის გამოყენების შემთხვევაში: 

 სტატიის ავტორი (გვარი, ინიციალები); 

 წელი; 

 სტატიის დასახელება; 
 ელექტრონული გამოცემის დასახელება (დახრილი შრიფტი); 

 გამოცემის ნომერი; 

 თავი, პარაგრაფი (იწერება ფრჩხილებში); 

 ვებ-გვერდის მისამართი; 

 მასალის მოძიების თარიღი. 

სახელისუფლებო დოკუმენტების გამოყენების შემთხვევაში: 

 ქვეყნის დასახელება; 
 უწყების დასახელება, რომელსაც ეკუთვნის დოკუმენტი; 

 წელი იმ გამოცემისა, სადაც მოძიებულ იქნა მითითებული დოკუმენტი; 

 დოკუმენტის სახე (ბრძანება, კანონი...); 

 დოკუმენტის დასახელება შესაბამისი საიდენტიფიკაციო ნომრისა და წლის 

მინიშნებით; 

 ადგილი იმ გამოცემისა, რომელშიც მოძიებულია მითითებული დოკუმენტი; 

 გამოცემის დასახელება, სადაც მოძიებული იქნა მითითებული დოკუმენტი. 

ტექსტში გამოყენებული ლიტერატურა, უნდა მიენიშნოს შემდეგნაირად: 

ციტატის ბოლოს იხსნება ფრჩხილი, სადაც იწერება დასახელებული ლიტერატურის  

ავტორის გვარი, გამოცემის წელი, ორწერტილი და  გვერდი. მაგალითად, (ჯავახიშვილი 

1992: 17). 

5.3.  დისერტაცია უნდა აიკინძოს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

თავფურცელი, სარჩევი, ანოტაცია, შესავალი თავები, დასკვნა. 
5.4. სამაგისტრო დისერტაციის ნუმერაცია: 
ნუმერაცია იწყება სატიტულო თავფურცლიდან (გვერდიდან), თუმცა სატიტულო 

თავფურცელზე არ დაისმება ციფრი 1. ციფრი 2  დაისმება მეორე გვერდზე ,,სარჩევი’’. მთელ 

ტექსტში  ნუმერაცია დაისმება ფურცლის ბოლოს, მარჯვენა კუთხეში. 

6. სამაგისტრო დისერტაციის შეფასების კრიტერიუმები: 

6.1. ფაკულტეტის საკვალიფიკაციო კომისია ითვალისწინებს სარეცენზიო დასკვნას და 
სამაგისტრო დისერტაციის შეფასებისას ხელმძღვანელობს კრიტერიუმებით. სამაგისტრო 

დისერტაციის შეფასების დეტალური კრიტერიუმები უნდა შეიმუშაოს ფაკულტეტმა. 

ზოგადი მოთხოვნები, რომლებიც საერთოა უნივერსიტეტის ყველა სამაგისტრო 

დისერტაციის შეფასებისათვის  შემდეგია: 
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ECTS–ის 

შეფასება 
ქულა მოთხოვნა  

A 91-100 

პრობლემა აქტუალურია,  ნაშრომი რელევანტურია საკვლევ თემასთან; 

კონცენტრირებულია ძირითად საკვლევ საკითხებზე, საკვლევი  

საკითხები ამომწურავადაა შესწავლილი. 

ავტორის პოზიცია გამოკვეთილია, ის გამყარებულია  ადეკვატური 

მაგალითებით  და მსჯელობით,  აქვს შესაბამისი დასკვნის  უნარი. 

მონაცემების სისწორე დამოწმებულია სანდო წყაროებით და  ასახულია 
ბიბლიოგრაფიაში. 

მონაცემები უშუალოდ პირველწყაროდან მომდინარეობს, ციტატები 

ორგანულად  და ლოგიკურადაა დაკავშირებული ტექსტთან; 

ენობრივად, ლექსიკურად და სტილისტურად  გამართულია; 
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია   და  გაფორმების ხარისხი 

მაღალია.  

B 81-90 

პრობლემის აქტუალობა,  ნაშრომი რელევანტურია საკვლევ თემასთან. 

საკვლევი  საკითხი ამომწურავადაა შესწავლილი. 

ავტორის პოზიცია გამოკვეთილია, ის გარკვეულწილად გამყარებულია  
ადეკვატური მაგალითებით  და მსჯელობით,  აქვს შესაბამისი დასკვნის  

უნარი. 

მონაცემების სისწორე დამოწმებულია სანდო წყაროებით და  ასახულია 
ბიბლიოგრაფიაში. 

მონაცემების ნაწილი პირველწყაროდან მომდინარეობს, ციტატები 

ორგანულად  და ლოგიკურადაა დაკავშირებული ტექსტთან; 

ენობრივად, ლექსიკურად და სტილისტურად  გამართულია; 
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია და გაფორმების ხარისხი 

მაღალია. 

C 71-80 

პრობლემა აქტუალურია,  ნაშრომი რელევანტურია საკვლევ თემასთან;  

ავტორის პოზიცია გამოკვეთილია, ის გარკვეულწილად ემყარება  
ადეკვატურ მაგალითებს.  აქვს შესაბამისი დასკვნის  უნარი; 

მონაცემების ნაწილის სისწორე დამოწმებულია სანდო წყაროებით და  
ასახულია ბიბლიოგრაფიაში. 

მონაცემების მხოლოდ მცირე ნაწილი მომდინარეობს პირველწყაროდან, 

ციტატები ლოგიკურადაა დაკავშირებული ტექსტთან; 

ენობრივად, ლექსიკურად და სტილისტურად  გამართულია; 
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია   და  გაფორმების ხარისხი 

მაღალია. 
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D 61-70 

პრობლემა აქტუალურია,  ნაშრომი რელევანტურია საკვლევ თემასთან;  

ავტორის პოზიცია გამოკვეთილია, ის გარკვეულწილად ემყარება  
ადეკვატურ მაგალითებს.  აქვს შესაბამისი დასკვნის  უნარი; 

მონაცემების ნაწილის სისწორე დამოწმებულია სანდო წყაროებით და  
ასახულია ბიბლიოგრაფიაში. 

ციტატები ლოგიკურადაა დაკავშირებული ტექსტთან; 

ენობრივად, ლექსიკურად და სტილისტურად  გამართულია; 
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია.    

E 51-60 

 პრობლემა აქტუალურია,  ნაშრომი რელევანტურია საკვლევ თემასთან;  

ავტორის პოზიცია გარკვეულწილად გამოკვეთილია, ის ემყარება  
ადეკვატურ მაგალითებს, მაგრამ მსჯელობა არათანმიმდევრულია.  აქვს 

შესაბამისი დასკვნის  უნარი; 

მონაცემების ნაწილის სისწორე დამოწმებულია სანდო წყაროებით და  
ასახულია ბიბლიოგრაფიაში. 

ენობრივად, ლექსიკურად და სტილისტურად  გამართულია; 
ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია.    

 

6.2. დაცვის წარუმატებლად დამთავრების შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია როგორც ახალი 

თემის შერჩევა და ხელმძღვანელის შეცვლა, ისე იმავე თემაზე მუშაობის გაგრძელება.  
მომდევნო წელს სტუდენტი ანალოგიური პროცედურით წარმოადგენს ნაშრომს. 

 

 


