
    

  

”დამტკიცებულია” 

 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის   სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს მიერ 

დადგენილება  №69   ოქმი №11    11.12.2019   

უნივერსიტეტის რექტორი: მ.ბერიძე 

 

სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

ქართული ფილოლოგიის  სადოქტორო პროგრამა 

PHD Programme of Georgian Philology   

 

I. ფაკულტეტის დასახელება:  განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

II. პროგრამის დასახელება:  ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა 

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: დოქტორანტურა    

IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური  

V. სწავლების ენა: ქართული 

VI. მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია:  ქართული ფილოლოგიის დოქტორი/PhD in Georgian Philology,  კოდი - 0232 

VII. პროგრამის მოცულობა: პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 40 კრედიტს. 

                                                   

სასწავლო კომპონენტი: 

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის მინიმალური რაოდენობაა 40 კრედიტი, იგი მოიცავს სავალდებულო და არჩევით ნაწილებს. დოქტორანტი 

საკვლევი თემის თავისებურებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით სამეცნიერო ხელმძღვანელსა და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან 

შეთანხმებით დოქტორანტის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში ასახავს  სავალდებულო და არჩევით სასწავლო კომპონენტებს.  

პროფესორის ასისტენტობა1 - 15  კრედიტი;  

                                                 
1
ასისტენტობა ითვალისწინებს დოქტორანტის ჩართვას პროფესორის საქმიანობაში, იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რომელიც მას დაეხმარება აკადემიურ სფეროში წარმატებული 

საქმიანობისათვის. იგი მოიცავს მონაწილეობას ისეთ საქმიანობაში როგორიცაა:  სამუშაო ჯგუფი, პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება ან სემინარზე დასწრება/ჩართულობა, შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდებისათვის საკითხების, ტესტების მომზადება, სტუდენტთა ნაშრომების გასწორება, სასწავლო რესურსის მომზადება, სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების რეცენზირება, 

საჩვენებელი ლექციის ჩატარება, პროფესორის ასისტირება კვლევაში (მონაცემების შეგროვება, ბიბლიოგრაფიის შედგენა...), პროფესორთან ერთობლივი სამეცნიერო სტატიის 

მომზადება/გამოქვეყნება; პროფესორთან ერთობლივი სამეცნიერო მოხსენების მომზადება;     დოქტორანტის მიერ პროფესორის ასისტენტობის შეფასება ხდება შესრულებული სამუშაოს შესახებ 

მომზადებული ანგარიშის საფუძველზე. პროფესორის ასისტენტობისათვის კრედიტის მინიჭების წინაპირობა არის შესრულებული სამუშაოს დადებითად შეფასება წინასწარ შედგენილი 

კრიტერიუმების მიხედვით.    

 
1
სემინარის ორგანიზებას ახდენს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მდივანი ფაკულტეტის საბჭოს მდივანთან შეთანხმებით. 

სემინარი არ არის სადისერტაციო ნაშრომის ნაწილი. სადოქტორო სემინარის მონაწილეები წარმოადგენენ მოხსენებებს შესაბამისი დარგის აქტუალურ საკითხზე,  ამა თუ იმ სამეცნიერო 

პრობლემის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობაზე, რომელსაც მოჰყვება დისკუსია. სამეცნიერო სემინარის მუშაობაში მონაწილეობენ სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელები, 

სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელები და დოქტორანტები. დოქტორანტი სამეცნიერო მოხსენებას ამზადებს სხვადასხვა დონის კონფერენციისათვის. მოხსენების სტრუქტურის, 

პრობლემის აქტუალობის, აგების ლოგიკური თანმიმდევრობის შესახებ და ა.შ. კონსულტაციებს იღებს ხელმძღვანელისაგან. სამეცნიერო მოხსენება წარედგინება ამ საკითხების კვლევით 

დაინტერესებულ პირებს. მიღწეული შედეგი შეფასდება სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და კომისიის მიერ.   
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სემინარი2 - 10 კრედიტი; 

სასწავლო კურსები - 15 კრედიტი (5 სავალდებულო,  10 არჩევითი). 

 

კვლევითი კომპონენტი:  

 

სადოქტორო დისერტაციის მომზადება და დაცვა. 

დოქტორანტურაში სწავლის მინიმალური ხანგრძლივობაა 3 წელი.   

 

დოქტორანტი სადისერტაციო ნაშრომს ასრულებს ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად. სამეცნიერო ხელმძღვანელთან განხილვისა და შეთანხმების შემდეგ, 

ყოველი სემესტრის ბოლოს აკეთებს ანგარიშს ნაშრომის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ნაშრომი დასრულებულად ითვლება, თუ კვლევის მიზანი 

მიღწეულია, ასახულია თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის დასაბუთებული შედეგები. ნაშრომი უნდა გამოირჩეოდეს მეცნიერული სიახლით და 

წვლილი უნდა შეჰქონდეს დარგის განვითარებაში. სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და შესაბამისად მისი 

წარმოდგენის ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს (დაინიშნოს დამატებითი სემესტრი/ები.)   

 

VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

 

             დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომლის დიპლომი აღიარებულია 

სახელმწიფოს მიერ. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის შესაბამისად, დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება 

მიენიჭოს უცხოეთის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს. დოქტურანტურაში სწავლის უფლება აქვს აგრეთვე პირს, რომელსაც აქვს 

დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების 2.2 პუნქტით განსაზღვრული  სწავლის სფეროდან განსხვავებულ 

სპეციალობაში. 

        დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნა. დოქტორანტობის უცხოენოვან  კანდიდატს, რომელსაც 

ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა,  მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონეზე.   

ინგლისური/ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის  წარმოდგენის, ან გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ  იმართება 

სადოქტორო განაცხადის განხილვა და ზეპირი საკონკურსო გამოცდა სპეციალობაში. ფაკულტეტის საბჭო (სადისერტაციო საბჭოს წარდგინებით) 

განსაზღვრავს საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას (იხ. მიღების დოკუმენტი).   
  
IX. პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მერაბ ბერიძე, (საკონტაქტო ინფორმაცია: e-mail : BeridzeMerab@ Sjuni.edu.ge; 599 06 33 66) 

  

X. პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზნები  შეესაბამება მისიას:  

„სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიაა უმაღლესი და პროფესიული განათლების ინტეგრირების, სწავლებისა და კვლევის გზით, წვლილი 

შეიტანოს საზოგადოების განვითარებაში.   

 

                                                 
 

mailto:BeridzeMerab@rambler.ru
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უზრუნველყოს ტრადიციულ და ინოვაციურ მეთოდებზე  დაყრდნობილი  კვლევები,  შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის აკადემიური 

ცოდნა უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე“; 

 

სადოქტორო პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს: 

 

 დისერტაციის სახით შექმნას ახალი მეცნიერული ცოდნა ქართულ ფილოლოგიაში ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდოლოგიისა და 

ინტერდისციპლინური მიდგომების გამოყენებით; 

 

 გახდეს  კონკურენტუნარიანი მკვლევარი, რომელსაც შეუძლია ქართული ფილოლოგიის  სფეროში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით  

პრაქტიკული საქმიანობა და  დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევა სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებში, სწავლება უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში და ინტეგრირება საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში. 

 

სადოქტორო პროგრამამ უნდა განუვითაროს დოქტორანტს ის უნარ-ჩვევები, რომლებსაც წარმატებით გამოიყენებს  სამეცნიერო კვლევის დროს. მისი კვლევის 

შედეგები შეიტანს წვლილს ქართული ფილოლოგიის  განვითარებაში.  

აქედან გამომდინარე, პროგრამის ამოცანებია:  

 დოქტორანტს მისცეს  ქართულ ფილოლოგიაში მსოფლიოს მასშტაბით შექმნილი მეცნიერული სიახლის შესახებ ცოდნა; 

 გაუღრმავოს ცოდნა  როგორც   ქართული ფილოლოგიის განვითარების, ასევე მისი კვლევის ისტორიის სფეროში; 

 განუვითაროს ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი; 

 განუვითაროს ქართულ ფილოლოგიაში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზებისა და წარმართვის უნარ-ჩვევები, სამეცნიერო კვლევის მაღალ 

დონეზე შესრულების უნარი. 

 განუვითაროს  ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდების კვლევაში გამოყენების უნარ-ჩვევები; 

 დოქტორანტს გამოუმუშავოს წარმატებული პედაგოგიური საქმიანობის უნარ-ჩვევები. 

 

XI. დასაქმების სფეროები:     

      უმაღლესი სასწავლებლები, კოლეჯები, საჯარო და კერძო სკოლები, სკოლისგარეშე დაწესებულებები, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები, სხვადასხვა 

პროფილის სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებები, კომპანიები, ფონდები, ორგანიზაციები, ბიბლიოთეკები, არქივები,  მუზეუმები, გამომცემლობები, 

მასმედია, ტურისტული კომპანიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვ.  

        დოქტორს შეუძლია დაიკავოს ნებისმიერი თანამდებობა თავისი სპეციალობის მიხედვით, რომელიც დადგენილია ამ დაწესებულებათა საშტატო 

ნომენკლატურით. 

 

XII. სწავლის შედეგი:   

 

 სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

 

  

  

  

 

1. სფეროს თეორიულ პრინციპებზე დაყრდნობით სისტემურად და კრიტიკულად  აფასებს ფილოლოგიის კონკრეტულ 

დისციპლინებში: ლიტერატურათმცოდნეობა/ ქართველური ენათმეცნიერება, უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ ცოდნას, რაც 

არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მიდგომების  გამოყენების  საშუალებას იძლევა.   
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სწავლის 

შედეგები 

2. არსებულ ცოდნას ხელახლა იაზრებს და  გადააფასებს კვლევის ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით,    

გეგმავს და  ახორციელებს (ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად) ისეთ სამეცნიერო კვლევას, რომლის შედეგებსაც აქვს 

პრაქტიკული (გამოყენებითი) დანიშნულება. 

 

3. ამუშავებს  მონაცემებს, რომელსაც მიიღებს ორიგინალური კვლევების ან  დარგობრივი წყაროებიდან; ახალი, რთული და 

წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების  კრიტიკული ანალიზისა თუ სინთეზის საფუძველზე შეუძლია სწორი, 

სტრატეგიული და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება.       

 

4. განსაზღვრავს არჩეული ქვედარგის (ლიტერატურათმცოდნეობის, ქართველური ენათმეცნიერების) ადგილს თანამედროვე 

მეცნიერებათა (ჰუმანიტარულ, სოციოლოგიურ...) და ინტერდისციპლინურ  კვლევებს  შორის. ინტერდისციპლინური კვლევის 

გაძლიერების მიზნით შეუძლია წარმატებით ითანამშრომლოს ქართული ფილოლოგიის მომიჯნავე დარგების 

წარმომადგენლებთან.    

 

5. აკადემიური კეთილსინდისიერების პრონციპების დაცვით  შეუძლია მოამზადოს ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული 

სამეცნიერო ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები (საერთშორისო რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე ქართული ფილოლოგიის მის მიერ არჩეულ ქვედარგში). მიღებული 

ცოდნის საფუძველზე შეუძლია გააგრძელოს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა სამეცნიერო 

დაწესებულებებში, უნივერსიტეტებში, ასევე  ჯგუფურად იმუშაოს სამეცნიერო კვლევებზე ამა თუ იმ პროექტის ფარგლებში.  

 

6. შეუძლია მონაწილეობის მიღება სამეცნიერო დისკუსიებში, საკუთარი პოზიციის წარმოჩენა და არგუმენტირებულად დაცვა. 

გამომუშავებული აქვს  საწინააღმდეგო აზრის მოსმენისა და სამეცნიერო კამათის, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე 

გამართულ თემატურ დისკუსიებში მონაწილეობის უნარი. დოქტორანტს აქვს არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში ახალი 

ცოდნის დასაბუთებულად, გარკვევით წარმოჩენისა და გადაცემის უნარი როგორც კოლეგების, ასევე ფართო 

საზოგადოებისათვის.    

 

7. კურსდამთავრებული   იყენებს სილაბუსების შედგენის პრინციპებს. ქმნის  კონკრეტული დისციპლინების სასწავლო-

მეთოდურ მასალებს, სილაბუსებს, სალექციო კურსებს  და ლექციების  წარმართავს წარმატებულად.  

 
 

 

XVIII.  პროგრამის სტრუქტურა   
 

 პროგრამისათვის შემუშავებულია ზოგადი ჩარჩო, რომელიც დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისას შეივსება კონკრეტული 

საგნებით. 

კრედიტების განაწილება კომპონენტებს შორის: 

 

 

  №   ს ე მ ე ს ტ რ ე ბ ი  კრედიტების     

რაოდენობა I II III IV V VI 
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 სასწავლო  კომპონენტი  

1 სასწავლო კურსები 5      10 15 

2 პროფესორის ასისტენტობა       15 15 

3 სემინარი   10 10 

 კვლევითი კომპონენტი  

4 სადისერტაციო ნაშრომი  

 

 

სტუდენტის შეფასება 

 

   სტუდენტთა შეფასება   მრავალკომპონენტიანია და  უზრუნველყოფს თითოეული კომპონენტის  მიზნებისა და სწავლის შედეგების შეფასებას, რაც მიიღწევა 

კონკრეტული და გაზომვადი კრიტერიუმებისა და რუბრიკების გამოყენებით.  

    

 სასწავლო კურსების შემთხვევაში დოქტორანტის ცოდნის შეფასება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა (განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრისბრძანება №3) და უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად. 

 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ  სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.  

კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ დოქტორანტის საბოლოო შეფასება მეტია 50- ზე.  

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით  დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე 

სემესტრში.  დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით 

გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების 

გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 

ქულა. 

სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 
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 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე 

სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 

შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია   მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 

ხვედრითი წილი   აღემატება დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 51 ქულას. 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური შეფასებების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარ/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით 

გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით ჩააბაროს სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები.  

დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ სტუდენტს 

შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, განმეორებით აბარებს დასკვნით გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი 

დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და სტუდენტს შუალედური 

შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი 

კურსს გაივლის განმეორებით.  

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში 

სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  

წერილობით, ზეპირად ან ელექტრონულად.   

 

სემინარი ფასდება ასქულიანი სისტემით: სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და კომისიის მიერ. ხელმძღვანელი აფასებს 60 ქულით, კომისია - 40-ით. 

ხელმძღვანელის შეფასება დადებითად  ითვლება, თუ თემა შეფასდება 30 და მეტი ქულით.  სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში წინასწარ 

დადგენილი კრიტერიუმებით. პრეზენტაციაში დადებით შეფასებად ითვლება 21 და მეტი ქულა. მთლიანობაში დადებით შეფასებად ითვლება 51 და მეტი 

ქულა (იხ. დოქტორანტის სემინარის ინსტრუქცია).   

  

 დისერტაციის შეფასება    

დისერტაციის შეფასებისათვის დარგობრივი კოლეგიის თითოეული წევრი იყენებს შემდეგ სქემას: 

ა)  ფრიადი (summa cum laude) შესანიშნავი ნაშრომი 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;  

გ) კარგი (cum laude)  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;  

დ) საშუალო (bene) საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) –შედეგი, რომელიც, ხარვეზებისმიუხედავად, წაყენებულმოთხოვნებსმაინცაკმაყოფილებს;  

ვ) არადამაკმაყოფილებელი(insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;  

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი(sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს 
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დისერტაცია დაცულად ითვლება ამ მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში.  

 დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

   პროფესორის ასისტენტობა ფასდება  100-ქულიანი სისტემით: 

 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა,   

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა.   

 


