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მაგისტრანტის, დოქტორანტის  ხელმძღვანელის ფუნქციები და 

მოვალეობები 

 

 

1. მაგისტრანტის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები; 

დისერტაციის ხელმძღვანელს ირჩევს სტუდენტი ფაკულტეტის მიერ გამოყოფილი 

აკადემიური პერსონალიდან. 

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: 

ა)  სამაგისტრო დისერტაციის დასათაურებას; 

ბ)  ავტორის ვინაობას; 

გ)  სამაგისტრო დისერტაციის მოკლე მიმოხილვას; 

დ) სამაგისტრო 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. 
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2. დოქტორანტის  სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

 

 

 სადისერტაციო საბჭო უზრუნველყოფს დოქტორანტს ხელმძღვანელით. 

ამასთან, დოქტორანტს ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ აირჩიოს 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი; 

 დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის 

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასევე სხვა უნივერსიტეტიდან 

მოწვეული პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი ან დოქტორის 

აკადემიური ხარისხის მქონე მკვლევარი. ხელმძღვანელთან ერთად 

შეიძლება დაინიშნოს თანახელმძღვანელიც; 

 სამეცნიერო ხელმძღვანელს დოქტორანტის სადისერტაციო თემასთან 

დაკავშირებულ სფეროში უნდა ჰქონდეს  კვლევის გამოცდილება 
(გამოქვეყნებული  უნდა ჰქონდეს ნაშრომები); 

 სამეცნიერო ხელმძღვანელი ზედამხედველობას უწევს დოქტორანტის მიერ 

ინდივიდუალური გეგმის შესრულებას, ხელს უწყობს დოქტორანტს 

საკვლევი თემის დამოუკიდებლად დამუშავებაში; 

 დოქტორანტის  დასაბუთებული განცხადებით დასაშვებია დისერტაციის 

თემისა და/ან ხელმძღვანელის შეცვლა დოქტორანტურის ნებისმიერ 

ეტაპზე. დისერტაციის თემის შეცვლის, ან სათაურის დაზუსტებისთვის 

დამატებით აუცილებელია დოქტორანტის  ხელმძღვანელის წერილობითი 

დასაბუთება; 
 დოქტორანტისთვის სამეცნიერო თემის და/ან სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

შეცვლის საკითხს წყვეტს სადისერტაციო საბჭო; 

 

 

 

 

 

 


