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კმაყოფილი ხართ თუ არა ზოგადად სწავლების ხარისხით სადოქტორო
პროგრამაზე
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კარგიკარგი საშუალოსაშუალო ცუდიცუდი



კარგი იქნებოდა, თუ კვლევის მეთოდოლოგიას შევისწავლიდით როგორც ერთ-ერტი საგანი

ვაკეთოთ ის რაც ძალგვიძს, დაე, მოხდეს რაც მოხდება! :) მეტი მცდელობა, მეტი ღიაობა, მეტი ღიმილი... :)

იმედი მაქვს სამეცნიერო ხელმძღვანელების დახმარებით შევძლებ წარმატებით დავასრულო სადისერტაციო თემა.

ეს უნივერსიტეტი ჩემთვის არ არის მხოლოდ უნივერსიტეტი!!!..... ვფიქრობ, ყველაფერი ნათელია! ეს ჩემი ცხოვრების
გზაა!!!! და არა მარტო ჩემთვისაა ღირებული!! მთლიანად ჩვენი კუთხისთვის!! და არ იქნება გაზვიადებული, თუ ვიტყოდი,
რომ სრულიად საქართველოსთვის..... ვისაც უჭრის გონება , ის მიხვდება... ხოლო უგუნურთათვის არც არის საჭირო!!...
მადლობა მეორე ივანე ჯავახიშვილს-ბატონ მერაბს! ასევე მათ, ვინც რომ ტუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ
გრანდიოზულ საქმეში. სამწუხაროდ ზოგიერტი მათგანი დღეს ზეციურ საქართველოში განისვენებს. ნათელი მათ სულებს
და დიდება მათ ღვაწლს! ხოლო ბატონი ნიკო და ქალბატონი თინა შეუდარებლები არიან! თუმც ახალი თაობაც მოწოდების
სიმაღლეზეა!! ამიტომაც ვისურვებდი ჩვენი უნივერსიტეტის მზეგრძელობასა და წარმატებებს!! გმადლობთ
ყურადღებისთვის.

კარგი იქნებოდა, რომ მატერიალუ -ტექიკური ბაზა უკეთესი ყოფილიყო.

კარგი იქნებოდა,რომ გაუმჯობესებული იუო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

მადლობა მონაწილეობისათვის!
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Mar 2017 14 17 15 5 17 4

Dec 2017 3
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სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტთა კმაყოფილების კვლევა 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლიდან მოქმედებს ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა სამი მოდულით (ფილოლოგია, ისტორია, 
ეთნოლოგია). 2014-18 წლებში აღნიშნულ პროგრამაზე 37 დოქტორანტი ჩაირიცხა. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურმა ამ პერიოდში ორჯერ ჩაატარა დოქტორანტთა გამოკითხვა. 

კვლევა ჩატარდა ელექტრონული ფორმატით (google drive). კვლევის ინსტრუმენტს 

წარმოადგენდა  კითხვარი, რომელიც დაეგზავნა როგორც აქტიურ, ისე სტატუშეჩერებულ 

დოქტორანტებს. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 20 დოქტორანტმა, აქედან  60 % - 

ფილოლოგიის მოდულიდან, 30 % ისტორიის მოდულიდან, 10 % ეთნლოგიის მოდულიდან.  

კვლევის მიზანი გახლდათ სჯსუ-ს ჰუმანტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე 

ჩარიცხულ დოქტორანთა აზრის გაგება, თუ რამდენად კმაყოფილნი არიან სადოქტორო 

პროგრამაზე სწავლების ხარისხით, მათი მოტივაცია დოქტორის ხარისხის მისაღებად და ა.შ.  

კვლევაში გამოყენებული მეთოდები: 

1. კვლევის რაოდენობრივი მეთოდი 

2. კვლევის თვისობრივი მეთოდი 

კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენს სპეციალურად შედგენილი კითხვარი, რომელიც 

იკვლევს დოქტორანტთა მოტივაციას, კმაყოფილებას და ა.შ. 

დოქტორანტებს კითხვარის ფორმატი საშუალებას აძლევდა ერთზე ან მეტი სავარაუდო 

პასუხი აერჩიათ, ამდენად თუ კვლევაში პროცენტული მაჩვენებელი 100% -ზე მეტი 

აღმოჩნდა, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ დოქტორანტებმა გამოკითხვისას რამდენიმე, მათთვის 

მისაღები პასუხი აირჩიეს. 

კითხვარი იწყება  დოქტორის ხარისხის მიღების მოტივაციით და დოქტორანტებს 

სთავაზობს რამდენიმე ვარიანტს:   გამოკითხვის შედეგებიდან ჩანს, რომ მოტივაცია 
განსხვავებული აქვთ:  გამოკითხული დოქტორანტების 70 % აცხადებს, რომ სადოქტორო 

პროგრამზე ჩააბარეს იმიტომ, რომ სამეცნიერო  კვლევის განხორციელების შესაძლებლობა 
ექნებათ; 55 % - კარიერაში წინსვლის მეტი შესაძლებლობას ასახელებს; 30% - თვლის, რომ 

ეკონომიკური შემოსავლების გასაუმჯობესებლად; 5% - პრესტიჟის გამო  15% - აასახელებს 

სხვა მიზეზს, თუმცა არ აკონკრეტებს  



 

საინტერესო იყო სადოქტორო  პროგრამაზე სწავლისათვის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსტეტის არჩევა, რომელზეც დოქტორანტებმა შემდეგი პასუხი გაგვცეს: გამოკითხულ 

დოქტორანტთა 45 % თვლის, რომ ეს სპეციალობა სხვა უნივერსიტეტშიც ისწავლება, მაგრამ 

აქ სწავლების მაღალი  ხარისხია; 65 % აცხადებს, რომ ეს  სპეციალობა სხვა უნივერსიტეტშიც 

ისწავლება, მაგრამ აქ სწავლა უფრო იაფი მიჯდება;  15 %  სხვა მიზეზს თვლის, თუმცა აქაც 

არ აკონკრეტებს. 

 

მომდევნო, მეტად საინტერესო კითხვაზე კმაყოფილი ხართ თუ არა ზოგადად  სადოქტორო 

პროგრამაზე სწავლების ხარისხით, 90 % - მა განაცხადა რომ კმაყოფილია  სჯსუ-ს  

სადოქტორო პროგრამებზე სწავლების ხარისხით, 10  % კი თვლის, რომ ნაწილობრივ 

კმაყოფილია. ყოველივე ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ არამხოლოდ ფასის გამო, 

არამედ სწავლების ხარისხის მიზეზითაც დოქტორანტები ირჩვენენ სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგამებს. 

 

რაც შეეხება  სჯსუ-ში, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის  ადმინისტრირების  ხარისხის, დოქტორანტების 100 

% დადებითად აფასებს რითაც ვლინდება მათი კმაყოფილება. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეეცადა გაერკვია, თუ რამდენად მისაღებია ან არ 

არის მისაღები ის საკონსულტაციო საათების რაოდენობა, რომელსაც სადოქტორო თემის 

ხელმძღვანელი უთმობს დოქტორანტს. ამ კითხვაზე  დოქტორანტების 75%  თვლის, რომ 

აკმაყოფილებს, ხოლო დანარჩენი კი  -  საშუალო შეფასებას აძლევს. 

 

მომდევნო კითხვით კი ვლინდება სამეცნიერო ხელმძღვანელის ჩართულობის მაჩვენებელი 

კვლევის პროცესის დაგეგმვასა და შესრულებაზე. კითხვაზე შეაფასეთ რამდენად 

შესაბამისობაშია სამეცნიერო ხელმძღვანელის ჩართულობა კვლევის პროცესის დაგეგმვასა 
და შესრულებაში თქვენს წარმოდგენებთან? გამოკითხული დოქტორანტების 76% კარგ 

შეფასებას, ხოლო 24 % საშუალო შეფასებას აძლევს. 

რაც შეეხება სამეცნიერო კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე  ნაშრომების  წარდგენის 

შესაძლებლობას, დოქტორანტების 52 % კარგ, ხოლო დანარჩენი 48 % საშუალო შეფასებას 

აძლევს.  

 



საინტერესო აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტში არსებულ მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსის ხარისხს და ხელმისაწვდომობას, გამოკითხული დოქტორანტების 52 % კარგ, 

ხოლო დანარჩენი 48 % საშუალო შეფასებას აძლევს.  

 

კითხვარის ბოლოს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეეცადა გაერკვია, თუ რამდენად 

იცნობენ დოქტორანტები სადოქტორო პაროგრამას, მის შინაარს, კურიკულუმს, პროგრამის 

მიზნებსა და სწავლის შედეგებს. სასიამოვნო აღმოჩნდა ის, ფაქტი რომ გამოკითხულ 

დოქტორანტთა 100 %-მა აღნიშნა, რომ იცნობენ პროგრამას და თვლიან რომ პროგრამა 
კოპეტენტური ადამიანების ნაშრომს წარმოადგენს, მიზანი და სწავლის შედეგები შეესაბამება 
ერთამენთს. როგორც ჩანს, ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ: დეკანმა, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტმა და რა თქმა უნდა პროგრამის ხელმძღვანელმა 
ამ მიმართულებით წარმატებით იმუშავეს. ისინი პერიოდულად აწყობდნენ პროგრამის 

პრეზენტაციას და დოქტორანტებს, მაგისტრებს, დამსაქმებლებს, როგორც დაინტერესებული 

მხარეების წარმომადგენლებს აცნობდნენ პროგრამის ყველა დეტალს, რამაც კარგი შედეგი 

გამოიღო, პირველ რიგში ის, რომ დოქტორანტები იცნობენ პროგრამას, მონაწილეობენ 

შემუშავების პროცესში და რაც მთვარია გარკვეული მოსაზრებებიც აქვთ წარმოდგენილი, 

რამაც, სამომავლოდ ასახვა ჰპოვა ახალ სადოქტორო პროგრამაში.  

 

თუმცა, დოქტორანტების ნაწილმა აღნიშნა რომ არაფერს შეცვლიდა პროგრამაში, ვინაიდან 

კმაყოფილია  შინაარსით, ნაწილმა კი შემდეგი საკითხები დაასახელა: 

1. გავითვალისწინებდი საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდობილ კურიკულუმს და 
მცირედს შევცვლიდი . ახალ , ინოვაციური მეთოდებით და აქტივობებით 

2. სასურველი იქნება თუ დოქტორანტს მიეცემა საშუალება თვითონ აირჩიოს ის 
კურსები, რომელიც მის ინტერესებს შეესაბამება, ანუ პროგრამას ჰქონდეს საგნების 
არჩევის საშუალება 

3. სასურველია, არჩევითი საგნები იყოს დოქტორანტურის პროგრამაში, რომ სტუდენტს 
შესაძლებლობა ჰქონდეს საკუთარი საჭიროებისამებრ შეარჩიოს სასწავლო კურსი. 

4. კარგი იქნება თუ დოქტორანტს მიეცემა შესაძლებლობა თავად აირჩიოს მისთვის 
საინტერესო საგნები. 

5. დავამატებდი გაცვლით პროგრამებს უცხოეურ უნივერსიტეტებთან 

6. სასურველია პროგრამა იძლეოდეს საგნების არჩევითობის მეტ შესაძლებლობას 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ზოგადად დადებითად შეაფასა დოქტორანტთა 
კმაყოფილების კვლევა, ვინაიდან არ გამოვლენილა დოქტორანტების მიერ რაიმე საკითხი, 

რაც  სწრაფ რეაგირებას საჭიროებდა, თუმცა, რა თქმა უნდა გათვალისწინებულ იქნა 
დოქტორანტების სურვილები, კონკრეტულად ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა 
პროგრამის ხელმძღვანელს დოქტორატთა გამოკითხვის შედეგები გააცნო, რის შემდეგაც 

მოხდა პროგრამაში ცვლილებების შეტანა, კერძოდ: დოქტორანტთა დიდმა ნაწილმა 



გამოთქვა სურვილი პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სასწავლო კურსების არჩევითობის 

შესახებ, რაც გათვალისწინებულ იქნა  პროგრამაში. 

 

რაც შეეხება გაცვლით პროგრამებს უცხოურ უნივერსიტეტებთან, როგორც ჩანს 

დოქტორანტები გაცვლით პროექტებს გულისხმობენ, ანუ ინტერნაციონალიზას. ამ მხრივ 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გააძლიერებს მუშაობას საერთაშორისო 

ურთიერთობების სპეციალისტთან ერთად. 

ამდენად, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კვლევა დიდ დახმარებას გაგვიწევს და 
შესაძლებლობას მოგვცემს უკეთესად დავგეგმოთ სადოქტორო პროგრამის როგორც 

ადმინისტრირების, ისე სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტის მუშაობის პროცესი. 

 

 

სჯსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
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