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1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება - ეკონომიკაE(Economics)

2. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი

(Ph.D  in Economics)

3. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები – აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა და პროფესორი რევაზ

გველესიანი

4. სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება:

ა. პროგრამის მიზანი: ეკონომიკის მიმართულებაში სინთეზირდება ეკონომიკური და პოლიტიკური

ცოდნა, რომელიც აუცილებელია სახელმწიფოს, მისი ეკონომიკისა და ბიზნეს-სტრუქტურების

განვითარების ეფექტიანი სტრატეგიების შესამუშავებლად. აღნიშნული მიმართულება უზრუნველყოფს

ეკონომიკური, პოლიტიკური და ფინანსური პროცესების სტრატეგიული გაძღოლის პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების შეძენას, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას, რომლებმაც უნდა შეძლონ არა მარტო

საზოგადოებაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების სისტემური ანალიზი, არამედ მოახდინონ

სახელმწიფოს სტრატეგიული ინტერესების პრაქტიკაში რეალიზება. ასეთ სპეციალისტებზე დიდი

მოთხოვნაა სახელმწიფო სტრუქტურებში, საერთაშორისო ეკონომიკურ ორგანიზაციებში, მსხვილ

კორპორაციებსა და კონსალტინგურ ცენტრებში.

ეკონომიკური პირობების გავლენით, ეკონომიკის დოქტორებზე დიდი მოთხოვნაა, განსაკუთრებით

პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რადგან სოციალისტური ეკონომიკური მსოფლმხედველობის ტრანსფორმირება

სულ ორი ათეული წელია მიმდინარეობს და  ეს პერიოდი მაღალღირებული მეცნიერული ეკონომიკური

კველევების ჩასატარებლად და თეორიების შესამუშავებლად არც ისე ხანგრძლივი დროა. საბაზრო

ეკონომიკური აზროვნების ფორმირება, დამკვიდრება, განვითარება  და სრულყოფა კი შეუძლებელია

სრული უმაღლესი განათლების მქონე  ადამიანური რესურსების გარეშე, რაც დოქტორანტურის

საფეხურის წარმატებით გავლას გულისხმობს.

ამასთან, პროგრამის კურსდამთავრებულები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ქართული და

მსოფლიო ეკონომიკური აზროვნების განვითარებაში.



ბ.პროგრამის შედეგი:

დარგობრივი კვალიფიკაცია – სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს

მიენიჭება დარგობრივი კვალიფიკაცია - ეკონომიკის დოქტორის ხარისხი (PhD in Economics).

დოქტორები მომავალი ლიდერები და უმაღლესი კლასის პროფესიონალები არიან, რომელთაც შესწევთ

უნარი შემოქმედებითად განავითარონ მიღებული ცოდნა, კრიტიკულად გაანალიზონ ეკონომიკური

მოვლენები და პროცესები და მოახდინონ მათი ინტერპრეტირება პუბლიკაციების, სწავლებისა და

პრაქტიკაში დანერგვის გზით.

ცოდნა – ეკონომიკის დოქტორს მოეთხოვება ფუნდამენტური სამეცნიერო, პედაგოგიური და პრაქტიკული

მომზადება საბაზრო ეკონომიკური წესრიგის შესაბამისად. ეკონომიკის მიმართულების დაუფლება

იძლევა მრავალ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში მისი რეკომენდაციების გამოყენებისა და წარმატებული

ეკონომიკური ქმედების შესაძლებლობას; კერძოდ, ეკონომიკის დოქტორმა უნდა შეძლოს

ინდივიდუალური და კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღება ეკონომიკური მოვლენებისა და

პროცესების: ლოგიკური ანალიზის, ემპირიული გამოკვლევისა და ნორმატიული დასაბუთების

საფუძველზე.

სწავლის შედეგები:

ცოდნა და გაცნობიერება:

 ფლობს სისტემურ და სიღრმისეულ თეორიულ ცოდნას მიკრო – და მაკროეკონომიკის, საერთაშორისო

ეკონომიკის, ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის, ეკონომიკური პროცესების კვლევის

რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდების შესახებ;

 სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე აცნობიერებს კრიტიკულ პრობლემებს, ზოგადად

ეკონომიკის და სოციალური მეცნიერებების მომიჯნავე სფეროებში და, კონკრეტულად, მის მიერ არჩეული კვლევის

თემის ფარგლებში, რის საფუძველზეც მას შეუძლია აწარმოოს თეორიული ან გამოყენებითი კვლევა, რომელიც

თვისებრივად გაამდიდრებს არსებულ ცოდნას ამ სფეროში;

 იცის განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილება და აცნობიერებს, როგორი უნდა

იყოს სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, იმ პრობლემების დაძლევაში,

რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უშლის ხელს;

 გაცნობიერებული აქვს კვლევის რელევანტური მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სრულყოფილი ცოდნის

აუცილებლობა კვლევითი პროექტების დამოუკიდებლად წარმართვის ან ხელმძღვანელობისთვის; მათ წინაშე

მდგარი პრობლემების ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური მიდგომებით გადაჭრისთვის; სახელმწიფოს

ეკონომიკური პოლიტიკის შეფასებისთვის; სხვადასხვა რესურსის ოპტიმალურ გამოყენებასთან დაკავშირებით

გადაწყვეტილებების მიღებისთვის.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ეკონომიკის  დოქტორი პროფესიულ დონეზე ფლობს ეკონომიკური მეცნიერების კვლევის ყველა ძირითად

მეთოდს, რომლის საფუძველზეც მას შეუძლია:

 წარმოადგინოს ეკონომიკური პრობლემის ღრმა და მრავალმხრივი ანალიზი;

 შეიმუშაოს ეფექტიანი რეკომენდაციები დასმული ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის ყველაზე ოპტიმალური

გზების შესახებ;

 დასახოს კომპლექსური ღონისძიებები პრობლემის გადასაჭრელად;

 შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც მიმართულია ახალი ცოდნის

შეძენაზე;

 მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილებები თეორიული კონცეფციებისა და მიდგომების გამოყენებით;

 გადაჭრას პრაქტიკული პრობლემები მულტიდისციპლინური მიდგომებით; მოიძიოს/ჩამოაყალიბოს

პრობლემების გადაჭრის ახალი მიდგომები.

უნარ-ჩვევებს გაანალიზონ განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების გამოცდილება და გააცნობიერონ,

როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის საქმეში, იმ პრობლემების

დაძლევაში, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უშლის ხელს;

 კომპლექსური კვლევითი პროექტის სრული ციკლის დაგეგმვა და თავისი უშუალო ხელმძღვანელობით

განხორციელება;

 ოპტიმალურად გადაანაწილოს არა მხოლოდ თავისი, ასევე დიდი კვლევითი ჯგუფის/ კოლექტივის დრო,

გაანაწილოს ფუნქციები, უხელმძღვანელოს ჯგუფის მუშაობას და დასახოს კვლევითი ჯგუფის ყველა წევრის

კონკრეტული ამოცანები და პრიორიტეტები.

დასკვნის უნარი:

 ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია არსებული პრობლემების ახლებური ახსნის ძიება, რთული პრობლემების

დამოუკიდებლად და სწორად გადაჭრა, მათ შორის, კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელობის პროცესში;

 აქვს უნარი, მიიღოს სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილება და, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენოს

დამატებითი რესურსები, შეიმუშავოს ახალი მეთოდოლოგია.

კომუნიკაციის უნარი:

ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია :

 მაღალკვალიფიციური მონაწილეობის მიღება ზოგადი და სპეციალური ხასიათის ეკონომიკური საკითხებისადმი

მიძღვნილ დისკუსიაში;

 არსებული ცოდნის კრიტიკული ანალიზი და  მისგან ახალი ცოდნის მკაფიო გამიჯვნა და დემონსტრირება;

 შეუძლია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა;



 წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით  ეკონომიკის დარგში

უახლესი ინფორმაციის მიღება და გაცემა;

 უცხო ენის ცოდნა - C1 დონე – პროფესიონალი მცოდნე (დარგობრივ სფეროში). კომუნიკაცია – შეუძლია რთული,

ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არაპირდაპირ გადმოცემული ინფორმაციის ამოცნობა. შეუძლია

დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების მოძიებას დრო არ დაუთმოს. თავისუფლად

იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ. კითხვა – შეუძლია ვრცელი,

კომპლექსური ტექსტების გაგება ყველა დეტალის ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეხება ის მის პროფესიულ თუ სხვა

თემას. შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილების გადაკითხვა. წერა – შეუძლია მკაფიოდ

სტრუქტურირებული ტექსტის წერითი გადმოცემა, კომპლექსურ თემებზე თხზულების, წერილის ან ანგარიშის

ფორმატში; მთავარი საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა.

სწავლის უნარი:

ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია:

 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მიღება და გადაცემა;

 სრულფასოვანი და მასშტაბური კვლევითი პროექტის დამოუკიდებლად შემუშავება, რომელიც პასუხობს

მაღალ აკადემიურ სტანდარტებს და კონკურენტუნარიანია სამეცნიერო ფონდების კვლევის დაფინანსების

მოპოვების თვალსაზრისით.

ღირებულებები:

ეკონომიკის დოქტორი საუნივერსიტეტო სასწავლო და კვლევით გარემოში გამოიმუშავებს  ისეთ

პიროვნულ და პროფესიულ  ფასეულობებს, რომელიც ეროვნული და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის

მისაღებ მაღალზნეობრივ სტანდარტებს შეესაბამება. საუნივერსიტეტო გარემოში მუშაობა სტუდენტებს

უყალიბებს თანამედროვე დასავლური ღირებულებებისადმი ერთგულებას, მათი ქართულ რეალობაში

დამკვიდრების სურვილსა და მზაობას.

გ. კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები:

 სახელმწიფო და ბიზნეს-სტრუქტურები;

 მსხვილი კორპორაციები და კონსალტინგური ცენტრები;

 საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები;

 უმაღლესი სასწავლო და კვლევითი დაწესებულებები;

5. სასწავლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობები:

სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთო საუნივერსიტეტო

წინაპირობებს. პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული

აკადემიური ხარისხი (საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული განათლების შემთხვევაში ,,უმაღლესი



განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად აღიარებული

დიპლომი). სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველი სასურველია ფლობდეს კომპიუტერზე მუშაობის

უნარ-ჩვევებს, ასევე აუცილებელია უცხო ენის (ინგლისურის, გერმანულის, ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე.

დოქტორანტობის კანდიდატი გადის გასაუბრებას ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო

საბჭოს მიერ დადგენილი კომისიის წინაშე.

6. პროგრამის სტრუქტურა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმი და მისი კომპონენტები უზრუნველყოფს

კურსდამთავრებულთა მიერ საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მიზნებისა და

კომპეტენციების მიღწევას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათ მომავალ დასაქმებას.

კომპეტენციები უმაღლესი განათლების სასწავლო გეგმის კონტექსტში აღწერილია სწავლის

შედეგებით, რომლებზეც შესაძლებელია დაკვირვებისა და შეფასების განხორციელება.

ერთი სასწავლო წელი შედგება ორი – შემოდგომისა და გაზაფხულის – სემესტრისაგან. ერთი

სემესტრის ხანგრძლივობა შეადგენს 15 კვირას.

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამით ეკონომიკის დოქტორის მომზადების ნორმატიული ვადა 3 წელია.

დოქტორანტმა სწავლის და კვლევის პროცესში უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180 კრედიტი.

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაში სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 50 კრედიტს, დანარჩენი 130

კრედიტი ეთმობა კვლევას.

დოქტორანტურის სასწავლო კომპონენტი გულისხმობს შემდეგ სალექციო კურსებს და სხვა სახის
აქტივობებს:

დასახელება სტატუსი კრედიტ. რა ოდენო ბა

სწავლების თანამედროვე მეთოდები სავალდებულო 5 კრედიტი

პროფესორის ასისტენტობა სავალდებულო 15 კრედიტი

სემინარი სავალდებულო 1 5 კრედიტი

აკადემიური წერა სავალდებულო 5 კრედიტი
არატრადიციული ეკონომიკსი:
მეთოდოლოგია და მეთოდიკა არჩევითი 10 კრედიტი

სტატისტიკური პროგნოზირების
მეთოდები ეკონომიკასა და ბიზნესში

არჩევითი 5 კრედიტი

მეცნიერების მენეჯმენტი არჩევითი 5 კრედიტი

კვლევის მეთოდები არჩევითი 5 კრედიტი



საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები არჩევითი 10 კრედიტი
უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში

მოსმენილი სასწავლო კურსი

(შეფასების დამადასტურებელი
შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის

შემთხვევაში) არჩევითი 10 კ რედიტი

“

უცხო ქვეყნის მოქალაქემ შეიძლება პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტები – სემინარი და

კოლოკვიუმები შეასრულოს უცხო (ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და რუსულ) ენაზე ქართული

სინქრონული თარგმანით.

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში

დადგენილი სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემით.

სწავლების მეთოდები

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაში სასწავლო კომპონენტში გათვალისწინებულია სააუდიტორიო

მეცადინეობები. ლექციებთან ერთად, გამოიყენება პრაქტიკული და სემინარული მეცადინეობები,

პრეზენტაციები, დისკუსიები და სწავლების სხვა აქტიური მეთოდები.

სალექციო მეცადინეობის დანიშნულებაა სასწავლო კურსის თემების განხილვა თეორიულ ჭრილში და

დოქტორანტთათვის შეაბამისი თემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. სალექციო კურსი წარმოადგენს

ცოდნის მიღების ერთ–ერთ ძირითად წყაროს, ხოლო  სემინარულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე ხდება

პროგრამის შედეგებით განსაზღვული სხვა კომპონენტების მიღწევა. პრაქტიკული და სემინარული

მეცადინეობების დანიშნულებაა სტუდენტის მიერ შეძენილი თეორიული ცოდნის  განმტკიცება,

შესასწავლი საკითხის არსისა და მნიშვნელობის სათანადო გააზრება, პრაქტიკაში მისი გამოყენების

შესაძლებლობების გამოკვეთა, პრაქტიკული საქმიანობისა და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ–ჩვევების

გამომუშავება.

მეცადინეობები ჩატარდება სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა პრაქტიკული

სავარჯიშოებისა და სიტუაციური ამოცანების (ქეისების) განხილვა, დისკუსია–სემინარების ჩატარება,

პრეზენტაციების ჩატარება, აგრეთვე კონსულტაციები და დამოუკიდებელი მუშაობა.

სწავლება წარიმართება როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური სწავლების მეთოდებით. ამასთან,

პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევისათვის გამოყენებული იქნება სწავლებისა და

სწავლის სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა ვერბალური,  წიგნზე მუშაობის,  დისკუსიის,

დემონსტრირების, ინდუქციის, დედუქციის, პრაქტიკული მეთოდები და სხვ.



მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი განმტკიცდება პროფესორის

ასისტენტობის კომპონენტის შესრულებისას.

ლექციები, სემინარული და პრაქტიკული მეცადინეობები და დამოუკიდებელი მუშაობა იმის

შესაძლებლობას იძლევა, რომ კურსდამთავრებულს ჰქონდეს ფუნდამენტური ცოდნა და უნარები

ეკონომიკის სფეროში პროგრამის მიზნების შესაბამისად;

დისკუსიები და პრეზენტაციები საშუალებას აძლევს დოქტორანტს შეძლოს საკუთარი დასკვნების

საჯარო წარმოდგენა, შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მათი მკაფიო დასაბუთება;

პროფესორის ასისტენტობა – დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში დოქტორანტი ვალდებულია

ასისტენტობა გაუწიოს აკადემიურ პერსონალს და მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის სასწავლო

პროცესში.

პროფესორის ასისტენტობა გულისხმობს შემდეგს: სამუშაო ჯგუფის, ლაბორატორიული

სამუშაოების, პრაქტიკუმების ჩატარება ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის;

სალექციო კურსის წაკითხვა “საბავშვო უნივერსიტეტის” მსმენელებისათვის; შუალედური და საბოლოო

გამოცდის საკითხების, ტესტების მომზადება; სტუდენტთა ნაშრომების გასწორება, საბაკალავრო,

სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზირება; ელექტრონული სასწავლო კურსის მომზადება სამეცნიერო

ხელმძღვანელთან შეთანხმებით (ე. წ. LMS – Learning Management System – Moodle და სხვ.); საბაკალავრო

ნაშრომების ხელმძღვანელობა; ტუტორობა და სხვა.

კრედიტების რაოდენობა დამოკიდებულა ჩატარებული საათების რაოდენობაზე და იმ დროზე,

რომელიც მოანდომა დოქტორანტმა შესრულებულ სამუშაოს.

კრედიტების მინიჭება შეიძლება მოხდეს შემდეგი პრინციპით: მაგალითად, თითოეულ ჩატარებულ

საათს ემატება ოთხი საათი, ანუ პირობითად ის დრო, რომელსაც ანდომებს დოქტორანტი მისთვის

მზადებას. საათების რაოდენობას შეიძლება დაემატოს ის დრო, რომელიც დოქტორანტმა დაუთმო თავისი

ხელმძღვანელის (ან სხვა რომელიმე სრული და ასოცირებული პროფესორის) ლექციებზე დასწრებას

პროფესიული სრულყოფის, შესაბამისი მეთოდოლოგიის დაუფლების მიზნით. კრედიტების რაოდენობა

შეიძლება დამოკიდებული იყოს გასწორებული ნაშრომების რაოდენობაზე. დოქტორანტის მიერ

პროფესორის ასისტენტობის შეფასება ხდება შესრულებული სამუშაოს შესახებ მომზადებული ანგარიშის

საფუძველზე. პროფესორის ასისტენტობისთვის კრედიტის მინიჭების წინაპირობა არის შესრულებული

სამუშაოს დადებითად შეფასება იმ პროფესორის მიერ, რომელსაც დოქტორანტმა ასისტენტობა გაუწია.

დოქტორანტის მიერ ჩატარებული სამუშაო ჯგუფის, ლაბორატორიული სამუშაოების, პრაქტიკუმების

საათები არ შედის აკადემიური პერსონალის და/ან მოწვეული პროფესორების საათობრივ დატვირთვაში.



სემინარი – სადოქტორო სემინარში მონაწილეობს სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი,

სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელები და დოქტორანტები; სემინარების რაოდენობას

განსაზღვრავს ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება. სემინარის

ორგანიზებას ახდენს ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური. შესაძლებელია,

შეიქმნას ინტერდისციპლინური და ინტერფაკულტატური სემინარები. სადოქტორო სემინარის

მონაწილეები წარმოადგენენ მოხსენებებს მეცნიერების სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე, ამა თუ იმ

სამეცნიერო პრობლემის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობაზე, რომელსაც მოჰყვება დისკუსია.

დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის შემადგენელი ნაწილი. სხვა პირობები

დგინდება ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებებით.

სხვა – სხვა სასწავლო აქტივობის/აქტივობებისათვის კრედიტების მინიჭება ხდება დოქტორანტის

სამეცნიერო ხელმძღვანელის წარდგინებით;

საქართველოს სხვა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო

კურსი – საქართველოს სხვა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი

სასწავლო კურსის კრედიტების აღიარება ხდება კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ.

უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსი

– უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსის

კრედიტების აღიარება ხდება აღიარება ხდება კრედიტების აღიარების კომისიის მიერ.

დოქტორანტის სასწავლო კომპონენტის სწავლის შედეგების შეფასება აუცილებლად ითვალისწინებს

სტუდენტის სემესტრულ აქტიურობას, შუალედურ და დასკვნით გამოცდებს, აგრეთვე, ესეს, რეფერატის

ან პრეზენტაციის მომზადებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით.

შეფასების შესაბამისობა სასწავლო კურსის შედეგებთან მოცემულია საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების

სილაბუსებში.

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი:

ქულათა მაქსიმალური

რაოდენობიდან

შეფასება შეფასების

კვალიფიკაცია

91%– ზე მეტი (A) „ფრიადი“ დადებითი

81 – 90% (B) „ძალიან კარგი“ დადებითი

71 – 80% (C) „კარგი“ დადებითი

61 – 70% (D) „დამაკმაყოფილებელი“ დადებითი

51 – 60% (E) „საკმარისი“ დადებითი



41 – 50% (FX) „ვერ ჩააბარა“ უარყოფითი

40% და ნაკლები (F) „ჩაიჭრა“ უარყოფითი

დისერტაციის შეფასება

დისერტაციის დაცვა ფასდება სადისერტაციო კომისიის დახურულ სხდომაზე ფარული კენჭისყრით,

რაზეც დგება ოქმი, რომელიც გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.

სადისერტაციო ნაშრომი ფასდება:

ა) (P) – დაიცვა;

ბ) (F) – ვერ დაიცვა.

დისერტაციის დაცვის შემთხვევაში, მისი საბოლოო შეფასება ხდება შემდეგი სისტემით:

summa cum laude – ფრიადი;

magna cum laude – ძალიან კარგი;

cum laude – კარგი;

bene – საშუალო;

rite – დამაკმაყოფილებელი.



7. სამეცნიერო კვლევების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი განხორციელდება ივ. ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის

ეკონომიკის მიმართულებაში შემავალი კათედრებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-

გერმანული ინსტიტუტის ბაზაზე.

კათედრებს გააჩნიათ კომპიუტერები, ინტერნეტის ქსელი, ქსეროქსი, სკანერი. პროგრამაში

მონაწილე ყველა ლექტორს აქვს შესაბამისი უახლესი ლიტერატურა.

8. დოქტორანტების მისაღები რაოდენობა

ფაკულტეტზე არსებული ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე

შესაძლებელია 25-30 დოქტორანტის მიღება. კერძოდ, ფაკულტეტის კომპიუტერული რესურს–ცენტრი,

რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური და პროგრამული საშუალებებით, ასევე, ფაკულტეტის

ბიბლიოთეკა, სადაც წარმოდგენილია თანამედროვე ქართულ და უცხოურენოვანი სამეცნიერო–

ეკონომიკური ლიტერატურა; ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ–

გერმანული ინსტიტუტის რესურსები და სხვა სასწავლო და დამხმარე საშუალებები.

9. პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა

დოქტორანტის დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო გრანტის, საუნივერსიტეტო დაფინანსების,

სტიპენდიების, ქველმოქმედების და თვითდაფინანსების ფორმით.



1. პროგრამის ხელმძღვანელთა CV

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი: ვლადიმერ პაპავა

დაბადების
თარიღი:

25/03/1955

ელ-ფოსტა: vladimer.papava@tsu.ge papavavladimer@yahoo.com

ტელეფონი: +995-514-40-82

ოჯახური
მდგომარეობა:

დაქორწინებული
სამი შვილი: ქალიშვილი – ლანა (1982 წ.), ვაჟები – არჩილი
(1984 წ.) და გიორგი(2003 წ.)

ეროვნება: ქართველი

განათლება:
1994

მსმენელი, ინგლისურის შემსწავლელი კურსები “კემბრიჯი–ევროსაბჭო”
კემბრიჯი, გაერთიანებული სამეფო

1979-
1982

ასპირანტურა, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ცენტრალური ეკონომიკურ-
მათემატიკური ინსტიტუტი
მოსკოვი, რუსეთი

1972-
1977

სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-
ეკონომიკური ფაკულტეტი, ეკონომიკური კიბერნეტიკის სპეციალობა
თბილისი, საქართველო

სამეცნიერო ხარისხი

1990 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ლენინგრადის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი

1989 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თბილისი, საქართველო

1982 ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სსრკ მეცნიერებათ აკადემიის
ცენტრალური ეკონომიკურ-მათემატიკური ინსტიტუტი
მოსკოვი, რუსეთი

თანამდებობა: სამუშაო ადგილი თანამდებობა საკონტაქტო
ინფორმაცია

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი ეკონომიკის
და ბიზნესის
ფაკულტეტი

პროფესორი ილია ჭავჭავაძის გამზ.
1 თბილისი,

0179
საქართველო

ტელ.: +995-32-222-02-
41 მობ: +995-514-40-82-



82
ფაქსი: +995-32-222-

51-07პაატა გუგუშვილის სახელობის
ეკონომიკის ინსტიტუტი, ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის
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