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ა(ა)იპ ,,საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  

ქართული უნივერსიტეტის’’ 

 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) 

დოქტორანტურისადასადისერტაციოსაბჭოს 
დებულება 

 
 
მუხლი  1. ზოგადი დებულებანი 
 
1.1. ეს დებულება განსაზღვრავს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის უნივერსიტეტის (შემდგომში 
,,უნივერსიტეტი’’)ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 
(ფაკულტეტის) (შემდგომში ,,სკოლის”) მიერ დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამების (შემდგომში პროგრამა/სადოქტორო პროგრამა) 
განხორციელებისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების წესს და 
ეფუძნება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.  

 
1.2. “უმაღლესი განათლების შესახებ”  საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის  თანახმად, 

დოქტორანტურა არის აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის 
საგანმანათლებლო პროგრამა, სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი 
კომპონენტების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო და 
უმაღლესი განათლებისათვის პედაგოგიური კადრების მომზადებას და 
მთავრდება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით. 

 
1.3. დოქტორანტი არის პირი, რომელიც სწავლობს დოქტორანტურაში. 
 
1.4. "დოქტორი" არის უმაღლესი აკადემიური ხარისხი, რომელიცსკოლის სადისერტა-

ციო საბჭოს მიერ ენიჭება დოქტორანტურის კურსდამთავრებულ პირს, რომელმაც 
შეასრულა დოქტორანტურის პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და 
კვლევითი კომპონენტები და დაიცვა  დისერტაცია. 

 
1.5. სკოლის სადისერტაციო საბჭოს მიერ დოქტორის აკადემიური ხარისხი შეიძლება 

მიენიჭოს  საქართველოს, აგრეთვე, სხვა ქვეყნის მოქალაქეს საჯარო დაცვის 
საფუძველზე ამ დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმა-
ყოფილების შემთხვევაში. 

1.6. სადოქტორო დისერტაციის წარდგენის უფლება აქვს მხოლოდ დოქტორანტურის 
კურსდამთავრებულს, თუ ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ დოქტორანტის 
სტატუსი შეწყვეტილი არ აქვს. 
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მუხლი 2.  სადოქტორო  პროგრამის შემუშავება და პროგრამის ხელმძღვანელი 
 
2.1 სადოქტორო პროგრამას ქმნის და ხელმძღვანელობს 

2.1.1.სკოლის ერთი ან რამდენიმე პროფესორიანასოცირებული პროფესორი; 
2.1.2. სკოლისპროფესორიპარტნიორი უნივერსიტეტის პროფესორთან ერთად; 
2.1.3. სკოლის პროფესორი სხვა სამეცნიერო დაწესებულების დოქტორის ხარისხის 

მქონე სპეციალისტთან ერთად. 
2.2  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელად შეიძლება 

დაინიშნოს ისეთი დოქტორი, რომელსაც შესაბამისი სპეციალობით აქვს 
გამოქვეყნებული არანაკლებ 5 სამეცნიერო ნაშრომისა რეფერირებად და 
რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში;  

2.3 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარდგინებით სადოქტორო 
საგანმანათლებლო პროგრამას განიხილავს  ფაკულტეტის საბჭო და დადებითი 
გადაწყვეტილების შემთხვევაში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 
გადაეცემა ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, 
რომელიც განხილვის შემდგომ მას  დასამტკიცებლად წარუდგენს უნი-
ვერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს; 

2.3 პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობენ: 
2.3.1 უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორები; 
2.3.2 დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე უნივერსიტეტის ან სამეცნიერო 

დაწესებულების სპეციალისტები; 
 
მუხლი 3. სადოქტორო პროგრამა 

 
3.1 სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს, რომელიც ნაწილდება სასწავლო და 

კვლევით კომპონენტებად. დოქტორანტურაში სასწავლო კომპონენტიშეიძლება 
შეადგენდეს 45-60 კრედიტს, დანარჩენი  ეთმობა კვლევით კომპონენტს. 
კრედიტების განაწილება ზუსტდება კონკრეტული სადოქტორო 
საგანმანათლებლო პროგრამით. 

3.2 სკოლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი 
განსაზღვრულია არაუმცირეს 120 და არაუმეტეს 135 კრედიტით. კრედიტები 
ძირითადად  ნაწილდება შემდეგ კომპონენტებზე: 
3.2.1სადოქტორო თემის გეგმის შედგენა, ბიბლიოგრაფიის შედგენა და ანალიზი, 

სადოქტორო ნაშრომის შემადგენელი ნაწილების მომზადება და წარდგენა 
თემის  ხელმძღვანელთან, სადისერტაციო ნაშრომისდახვეწა და დაცვა. 
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მუხლი 4.  დოქტორანტის ინდივიდუალური გეგმა 
4.1 დოქტორანტის ინდივიდუალური გეგმა შედგება ორი ნაწილისგან: 

დოქტორანტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და დოქტორანტის 
ინდივიდუალური კვლევითი გეგმა. გეგმასადგენს დოქტორანტის სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი დოქტორანტთან ერთად. ინდივიდუალურ გეგმას ამტკიცებს 
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

4.2 დოქტორანტის ინდივიდუალური გეგმის შინაარსი, შემადგენელი კომპონენტები 
და ფორმა განსაზღვრულია უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის ინსტრუქციით“ 
და შესაბამისი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით.   

4.3 დოქტორანტის ინდივიდუალურ სასწავლო და კვლევით გეგმებს ხელს აწერენ  
სადოქტოროპროგრამის ხელმძღვანელი, დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვა-
ნელი და დოქტორანტი. 

4.4 ინდივიდუალური გეგმის შესრულებას კონტროლს უწევენ დოქტორანტის 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხელმძღვანელი.  

4.5 სასწავლო და კვლევითიკომპონენტების შესაბამისი კრედიტები 
აისახებასათანადო უწყისებში. სასწავლო კომპონენტის უწყისებს ხელს აწერს 
შესაბამისი სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი, ხოლო კვლევითი კომპონენტის 
კრედიტების დამადასტურებელ დოკუმენტებს - დოქტორანტის ხელმძღვანელი 
და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი. 
 

მუხლი 5. დოქტორანტურაში ჩაბარების ვადები და სწავლის ხანგრძლივობა 
5.1 დოქტორანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის და/ან გაზაფხულის  

სემესტრებისათვის. 
5.2    დოქტორანტურაში სწავლის ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 5 წლისა. 
5.3 დოქტორანტურაში სწავლის ხანგრძლივობა რეგულირდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით, შიდა საუნივერსიტეტო სამართლებრივი აქტებით და 
შესაბამისი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით. 

 
მუხლი 6. დოქტორანტურაში მიღების წინაპირობები და ჩაბარების წესი 
 
6.1 დოქტორანტურაში ჩაბარების უფლება აქვს მაგისტრს ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.  
6.2 დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის 

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად. 

6.3 დოქტორანტურაში მიღების წინაპირობები და ჩარიცხვის წესი რეგულირდება 
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, შესაბამისი სადოქტორო 
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საგანმანათლებლო პროგრამით და შიდა საუნივერსიტეტო სამართლებრივი 
აქტებით. 

6.4 განაცხადის წარმოდგენის შემდეგ დოქტორანტობის კანდიდატი აბარებს 
გამოცდას/გადის გასაუბრებას რექტორის მიერ დამტკიცებული კომისიის წინაშე 
სპეციალობასა და უცხო ენაში კონკრეტულ სადოქტორო პროგრამაზე მიღების 
წინაპირობის შესაბამისად.  
 

მუხლი 7. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
 
7.1 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი დოქტორანტს 

განუსაზღვრავს სადისერტაციო თემის პრობლემატიკას და შეურჩევს მას 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის კანდიდატურას ამ უკანასკნელის და დოქტორანტის 
წინასწარი თანხმობის საფუძველზე. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის 
კანდიდატურას და სადოქტორო თემას ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინებით 
პირველი სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში. 

7.2 დისერტაციის სამეცნიერო ხელმძღვანელი დოქტორანტს უქმნის პირობებს 
სამეცნიერო კვლევაზე ორიენტირებული სამუშაოს ჩასატარებლად და კონტროლს 
უწევს ინდივიდუალური გეგმის შესრულებას. 

7.3 დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს სადისერტაციო საბჭოს 
წევრი, სადოქტორო პროგრამაში ჩართული პროფესორი  ან ასოცირებული 
პროფესორი; აგრეთვე პარტნიორი უნივერსიტეტიდან ან სამეცნიერო-კვლევითი 
ცენტრებიდან მოწვეული დოქტორის ხარისხის მქონე შესაბამისი დარგის 
გამოცდილი სპეციალისტი. 

7.4 სამეცნიერო ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს დოქტორანტის სადისერტაციო 
თემასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროში კვლევის გამოცდილება და 
პუბლიკაციები. 

7.5 უნივერსიტეტის ერთი პროფესორი ერთდროულად შეიძლება იყოს არაუმეტეს 
5დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი; მოწვეული სპეციალისტი 
ერთდროულად შეიძლება იყოს არაუმეტეს 3დოქტორანტის სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი. 

7.6 იმ შემთხვევაში, თუ სამეცნიერო ხელმძღვანელი შემდგომში უარს იტყვის 
ხელმძღვანელობაზე, ამის შესახებ მან დასაბუთებული განცხადება უნდა 
წარუდგინოს სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელსა და სადისერტაციო საბჭოს. 

7.7 სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ უნივერსიტეტში დაკავებული აკადემიური 
თანამდებობის დატოვება არ იწვევს დოქტორანტის ხელმძღვანელობის შეჩერებას, 
თუ თანამდებობის დატოვების შემდეგსკოლის საბჭო უახლოეს სხდომაზე 
მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი მოწვევის შესახებ. 

7.8 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, დოქტორანტს შეიძლება დაენიშნოს 
ორი სამეცნიერო ხელმძღვანელი იმ შემთხვევაში, თუ სადისერტაციო ნაშრომი 
ორი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამისმიჯნაზეა. 
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მუხლი 8. სადოქტორო პროგრამის დაფინანსება 
 
8.1. დოქტორანტურის დაფინანსება ხორციელდება საუნივერსიტეტო დაფინანსების, 

სტიპენდიების, ქველმოქმედებისა და თვითდაფინანსების 
ფორმით.დოქტორანტითავისუფლდებააკადემიური 
რეგისტრაციისადასწავლისსაფასურისგადახდისგანსადისერტაციო 
ნაშრომისსადისერტაციოსაბჭოშიწარდგენისდღიდან,გარდა შიდა 
საუნივერსიტეტო სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

 
მუხლი 9. სადისერტაციო საბჭო 
 
9.1. სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი 

ორგანო, რომელიც იქმნება სკოლა/ფაკულტეტზე.  
9.2. სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედისსკოლისაკადემიური პერსონალი - 

ყველა პროფესორი და ასოცირებული პროფესორი. სადისერტაციო 
საბჭოშიშეიძლება შეყვანილი იქნას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 
რომელსაც უნივერსიტეტში არ უკავია აკადემიური თანამდებობა. სადისერტაციო 
საბჭოს ამტკიცებს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო.  

9.3. სადისერტაციო   საბჭოს პირველ სხდომას თავმჯდომარეობს დეკანი; პირველივე 
სხდომაზე საბჭოთავისი შემადგენლობიდან ოთხი წლის ვადით ირჩევს საბჭოს 
თავმჯდომარეს(წევრთა საერთო რაოდენობის ხმების უმრავლესობით); ერთი და 
იგივე პირი თავმჯდომარედ შეიძლება არჩეულ იქნეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. 
სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობას ამტკიცებს უნივერსიტეტის აკადემიური 
საბჭო.  

9.4. თავმჯდომარის წარდგენით სადისერტაციო საბჭო თავისი შემადგენლობიდან 
ოთხი წლის ვადით ირჩევს მოადგილესა და სწავლულ მდივანს. 

9.5. სადისერტაციო საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭოს სხდომებზე. სადისერ-
ტაციო საბჭო უფლებამოსილია, თუ სხდომას ესწრება წევრთა სიითი შემად-
გენლობის უმრავლესობა. გადაწყვეტილება მიღებულია, თუ მას ხმას 
მისცემსდამსწრეთაარანაკლებ ორი მესამედი. გადაწყვეტილებები მიიღება ღია 
კენჭისყრით. 

9.6. სადისერტაციო საბჭოს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე დგება ოქმი, რომელსაც 
ხელს აწერენ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე/თანათავმჯდომარე და 
სწავლული მდივანი. 

 
მუხლი 10. სადისერტაციო საბჭოს, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, სადისერტაციო 
საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის და სწავლული მდივნის უფლებამოსილებანი 
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10.1. სადისერტაციო საბჭო თავის საქმიანობას წარმართავსწინამდებარე  დებულების 
შესაბამისად: 

10.2. სადისერტაციო საბჭო ირჩევს და აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად 
წარუდგენსსადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის კანდიდატურას. 

10.3. სადისერტაციო საბჭო ირჩევს სადისერტაციო საბჭოსთავმჯდომარის მოადგილესა 
და სწავლულ მდივანს; 

10.4. სადისერტაციო საბჭო/სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ამტკიცებს 
სადისერტაციო კომისიის შემადგენლობას; 

10.5. სადისერტაციო საბჭო/სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე ამტკიცებს  
სადისერტაციო ნაშრომის საექსპერტო კომისიას და შემფასებლებს(რეცენზენტებს); 

10.6. შემფასებლების (რეცენზენტების) მიერ სადისერტაციო ნაშრომის დასაცავად 
დაშვების შემთხვევაში სადისერტაციო საბჭო/სადისერტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარე იღებს გადაწყვეტილებას სადისერტაციო მაცნის დაბეჭდვისა და 
სადისერტაციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული სიის მიხედვით მაცნის დაგზავნის 
თაობაზე. 

10.7. სადისერტაციო მაცნის დაგზავნიდან სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ინიშნება    
30 დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ. 

10.8. სადისერტაციო საბჭო სადისერტაციო კომისიის შეფასებისა და შუამდგომლობის 
საფუძველზე ანიჭებს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს. 

10.9. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე საჭიროებისამებრ იწვევს და უძღვება 
საბჭოს სხდომებს. 

10.10. სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე თავმჯდომარის არყოფნის 
შემთხვევაში უძღვება საბჭოს სხდომებს; 

10.11. სადისერტაციო საბჭოსსწავლული მდივანი უზრუნველყოფს საბჭოს 
ორგანიზაციულ საქმიანობას: 
აწარმოებსსადისერტაციოსაბჭოსსხდომისოქმებსუნივერსიტეტშისაქმისწარმოებისე
რთიანიწესებისშესაბამისად;  
ეხმარებათავმჯდომარეს/მოადგილესორგანიზაციულისაკითხებისმოგვარებაში;  
ხელმძღვანელობსსაბჭოსარქივსადასაქმისწარმოებას; 
კონსულტაციასუწევსდაეხმარებადოქტორანტებს 
სათანადოდოკუმენტაციისმომზადებაშიდისერტაციისდაცვამდედადაცვისშემდგო
მ. 

 
მუხლი 11. სადისერტაციო ნაშრომი 
11.1. სადისერტაციო ნაშრომი უნდა ასახავდეს თეორიული და/ან ექსპერიმენტული 

(ემპირიული) კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებულ ახალ შედეგებს. 
თუდოქტორანტიკვლევითჯგუფშიაჩართული, 
ნათლადუნდაჩანდესმისიწვლილიკვლევისას და უნდა იყოს წარმოდგენილი 
დანარჩენი თანაავტორების თანხმობა დისერტანტის მიერ სამეცნიერო შედეგის 
გამოყენების თაობაზე.  თუ თანაავტორობით მიღებული სამეცნიერო შედეგი 
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გამოყენებული იქნა სადოქტორო დისერტაციაში, ამ შედეგების კვლავ ძირითად 
შედეგებად წარმოდგენა დაუშვებელია. 

11.2. სადისერტაციო ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. მას უნდა 
ახლდეს დისერტაციის ძირითადი დებულებების ამსახველი მოკლე ვერსია - 
სადისერტაციო მაცნე (ავტორეფერატი) ქართულ და ერთ-ერთ ევროპულ 
(ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, რუსულ) ენაზე. 

11.3. განსაკუთრებულ შემთხვევებში რომელიმე საერთაშორისო ენაზე დისერტაციის 
შესრულებისა და დაცვის საკითხს წყვეტსსკოლის სადისერტაციო საბჭო; სხვა 
ენაზე დისერტაციის დაცვა მოტივირებული უნდა იყოს დისერტაციის სპეციფიკით 
ან მეცნიერული კონტაქტების განმტკიცების ინტერესით. ნაშრომის უცხო ენაზე 
შესრულების შემთხვევაში კვლევის ძირითადი შედეგები წარმოდგენილი უნდა 
იქნეს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. 

11.4. სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა, ფორმატი და აუცილებელი დოკუმენტაცია 
განსაზღვრულია უნივერსიტეტის „დოქტორანტურის ინსტრუქციით“. 

 
მუხლი 12.  სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა 
 

12.1. სადისერტაციო ნაშრომის დასრულების შემდეგსადისერტაციო საბჭოს სწავლულ 
მდივანსა და სკოლის/ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
უფროსთან წარდგენილი უნდა იქნესდოქტორანტის სასწავლო და კვლევითი 
კომპონენტის შესრულების ამსახველი დოკუმენტაცია, სადისერტაციო ნაშრომის 
თემატიკასთან დაკავშირებული სავალდებულო პუბლიკაციები. 

12.2. თუ დოქტორანტის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შესრულების ამსახ 
ველი დოკუმენტაცია მოწესრიგებულია და წარმოდგენილია სავალდებულო 
პუბლიკაციები,დისერტანტი განცხადებით მიმართავს რექტორს სადისერტაციო 
ნაშრომის დაცვისთვის წარდგენის თაობაზე. განცხადებას თან უნდა დაერთოს 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნა. 

12.3. სადისერტაციო ნაშრომი ოთხ აკინძულ და ყდაშიჩასმულ ეგზემპლიარად, 
გადაეცემასადისერტაციოსაბჭოს. ნაშრომს თან უნდა ახლდეს ელექტრონული 
ვერსია (CD დისკზე). დისერტანტი სადისერტაციო საბჭოს წარუდგენს ასევე 
კომპიუტერზე ამობეჭდილ სადისერტაციო მაცნეს ოთხ ეგზემპლიარად. 

12.4. სადისერტაციო ნაშრომთან ერთად დოქტორანტმა უნდა წარადგინოს 
უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის ინსტრუქციით“გათვალისწინებული 
დოკუმენტები: 
12.4.1. სადისერტაციო საბჭოს მიერ რეკომენდებულ გამოცემებში სადისერტაციო 

ნაშრომის ძირითადი შედეგების ამსახველი არანაკლებ სამი სამეცნიერო 
ნაშრომის ასლი. 

12.4.2. იმ სამეცნიერო სემინარების,  კონფერენციების და სიმპოზიუმების ნუსხა, 
სადაც მოხსენებულ იქნა სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები 
თუ შედეგები. 
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12.5. სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის დროს დასაშვებია, რომ ერთ-ერთი ნაშრომი 
არ იყოს დაბეჭდილი, მაგრამ უნდა იყოს ცნობა გამომცემლობიდან, რომ ნაშრომი 
მზადაა გამოსაცემად. დისერტანტმა ეს ნაშრომი გამოქვეყნების შემედეგ უნდა  
წარუდგინოს სადისერტაციო საბჭოს დოქტორის დიპლომის მიღებამდე. 

 
მუხლი 13. სადისერტაციო ნაშრომის შუალედური შეფასება –  ექსპერტიზა 
13.1. სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი ასახელებს და 

სადისერტაციო საბჭოს/სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარეს დასამტკიცებლად 
წარუდგენს ორი ექსპერტის კანდიდატურას.საექსპერტო კომისიის ორი წევრიდან 
ერთი სასურველია იყოს სადისერტაციო საბჭოს წევრი,მეორე წევრი შეიძლება 
იყოსშესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე მოწვეული 
სპეციალისტი.საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ორივე ექსპერტი იყოს 
შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე მოწვეული სპეციალისტი. 

13.2. საექსპერტო კომისიის ფუნქციებია:  

13.2.1. სადისერტაციო ნაშრომის თემით განსაზღვრული მიზნებისა და კვლევის 
შედეგების შესაბამისობის, სადისერტაციო ნაშრომისა და სადისერტაციო 
მაცნის შესაბამისობის დადგენა. 

13.2.2. საექსპერტო კომისიას დასკვნის წარსადგენად ეძლევა არაუმეტეს 15 
დღისა.ნაშრომის შეფასება ხდება „სადოქტორო ნაშრომის დახვეწისა და 
დაცვის ინსტრუქციის“  შესაბამისად. 

 
მუხლი 14.  სადისერტაციო ნაშრომის შუალედური შეფასება –  რეცენზირება 
 

14.1. საექსპერტო კომისიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში სადისერტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარე  სადოქტორო პროგრამის  ხელმძღვანელთან შეთანხმებით 
შეარჩევს დოქტორის ხარისხის მქონე არანაკლებ ორ პირს, რომელთაც 
სადისერტაციო ნაშრომის შესაბამისი პროფილით (დარგი/სპეციალობა) 
გამოქვეყნებული აქვთ არანაკლებ 5 სამეცნიერო ნაშრომისა, რომელთა შორის 
შეიძლება იყოს მონოგრაფია ან/და სახელმძღვანელო.   
შემფასებლების/რეცენზენტების კანდიდატურებს ამტკიცებს სადისერტაციო 
საბჭო/სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე.განსაკუთრებულ შემთხვევაში 
შესაძლებელია დაინიშნოს სამი შემფასებელი (რეცენზენტი). 

14.2. სადისერტაციო ნაშრომის ორი (სამი) რეცენზენტიდან ერთი სასურველია იყოს 
სადისერტაციო საბჭოს წევრი,მეორე  - შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე 
მოწვეული სპეციალისტი. ორი მოწვეული შემფასებლის შემთხვევაში 
დაუშვებელია ორივე იყოსერთი ორგანიზაციის ერთი და იმავე ქვედანაყოფის 
თანამშრომელი. 

14.3. შემფასებლებს (რეცენზენტებს) სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და 
დასკვნის  წარმოდგენისათვის ეძლევათ არაუმეტეს 30 დღისა. 
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14.4. შემფასებელი (რეცენზენტი) არ შეიძლება იყოს დისერტანტის მიერ 
შესრულებულ ნაშრომთა თანაავტორი ან დისერტანტზე თანამდებობრივად 
დამოკიდებული პირი. 

14.5. შემფასებელი (რეცენზენტი) ეცნობა სადისერტაციო ნაშრომს, სადისერტაციო 
მაცნეს, დისერტანტის მიერ სადისერტაციო თემის ირგვლივ გამოქვეყნებულ 
ნაშრომებს და სადისერტაციო საბჭოს წარუდგენს  დასკვნას, რომელშიც 
სადისერტაციო ნაშრომი შეფასებული იქნება „სადისერტაციო ნაშრომის 
დახვეწისა და დაცვის  ინსტრუქციაში“ მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.  

14.6. დაცვაზეარ დაშვებისშემთხვევაში, 
დისერტაციადაშემფასებლებისწერილობითიდასკვნებიინახებასადისერტაციოსაბ
ჭოსარქივში. დოქტორანტიუფლებამოსილიაგაეცნოსამდოკუმენტებს. 

 
მუხლი 15. სადისერტაციო კომისია   
15.1სადისერტაციო საბჭო/სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე სადოქტორო 

პროგრამის ხელმძღვანელთან  კონსულტაციით სადისერტაციო ნაშრომის შესახებ 
საჯარო პაექრობის ორგანიზებისთვის ქმნის სადისერტაციო კომისიას არანაკლებ 5 
წევრისშემადგენლობით. 

15.2სადისერტაციო კომისიის წევრებად შეიძლება არჩეული იქნენსადისერტაციო 
საბჭოს წევრები და შესაბამისი დარგის დოქტორის აკადემიური ხარისხის (ან 
მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის) მქონე მოწვეული სპეციალისტები.   
სადისერტაციო კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი შეიძლება იყოს როგორც 
სადისერტაციო საბჭოს წევრი, ისე მოწვეული სპეციალისტი. 

15.3სადისერტაციო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს სადოქტორო სადისერტაციო 
საბჭოს თავმჯდომარე, დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, საექსპერტო 
კომისიის წევრი და შემფასებელი(რეცენზენტი). 

15.4სადისერტაციო კომისიას ხელმძღვანელობს ამავე კომისიის მიერ ღია კენჭისყრით 
არჩეული თავმჯდომარე. სადისერტაციო კომისია ღია კენჭისყრით ირჩევს 
მდივანს, რომელიც აწარმოებს სადისერტაციო კომისიის სხდომის ოქმს და 
აფორმებს შეფასების უწყისს. სადისერტაციო კომისიის სხდომის მიმდინარეობა 
აისახება ოქმში. 

15.5სადისერტაციო კომისიის სხდომა უფლებამოსილად ითვლება, თუ მის მუშაობაში 
მონაწილეობს კომისიის შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ისა. 

 
მუხლი 16. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის პროცედურა, დასკვნითი შეფასება;  
 
16.1 დისერტაციის დაცვა არის საჯარო პაექრობა, ერთი მხრივ, დისერტანტსა და 

შემფასებლებს (რეცენზენტებს) შორის, მეორე მხრივ, დისერტანტსა და 
სადისერტაციო კომისიის წევრებს შორის. 

16.2 საჯარო პაექრობის ენა არის ქართული, თუ სადისერტაციო საბჭოს 
გადაწყვეტილებით პაექრობის ენად სხვა ენა არ დადგინდა. 
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16.3 დისერტაციის დაცვა  შესაძლებელია ერთი რეცენზენტის საპატიო მიზეზით 
დაუსწრებლობის შემთხვევაში, თუ მისი რეცენზია დადებითია. თუ 
რეცენზენტი,რომლის შეფასება უარყოფითია, დაცვას ვერ ესწრება, დაცვა 
გადაიდება.  დაცვის გადადების შემთხვევაში, ახალი დაცვის დანიშვნამდე გასული 
დრო არ ჩაითვლება სადისერტაციო ნაშრომის მსვლელობის მიცემიდან დაცვამდე 
დათქმულ დროში. 

16.4 სადისერტაციო კომისიის ერთ სხდომაზე შეიძლება მხოლოდ ერთი 
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.  

16.5 უშუალოდ დისერტაციის დაცვა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან: 
16.5.1 დოქტორანტის მოხსენება (არა უმეტეს 20 წუთისა); 
16.5.2 შემფასებელთა (რეცენზენტთა) მიერ საჯარო ოპონირება დისერტანტთან და 

დისერტანტის პასუხები; 
16.5.3 სადისერტაციო კომისიის წევრების შეკითხვები დისერტანტთანდა 

დისერტანტის პასუხები (სამეცნიერო დისკუსია/პაექრობა); 

16.5.4 სადისერტაციო კომისიის დახურული სხდომა სადისერტაციო ნაშრომის 
შესაფასებლად.  

16.6 კომისიის თითოეული წევრი დაცვას აფასებს„სადისერტაციო ნაშრომის დახვეწისა 
და დაცვის  ინსტრუქციაში“ მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად. 

16.7 კომისიის თითოეული წევრი ავსებს შეფასების ინდივიდუალურ 
უწყისს.დისერტაციის დაცვის შეფასება მიიღება  კომისიის წევრთა შეფასებების 
(მაქსიმუმ 40 ქულა)  არითმეტიკული საშუალოთი. კომისიის მუშაობის შედეგები 
აისახება დისტერტაციის დაცვის დასკვნითი შეფასების უწყისსა და სპეციალურ 
ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ სადისერტაციო კომისიის თავმჯდომარე და 
მდივანი. 

16.8 სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო შეფასების გამოცხადება: 
16.8.1 კომისიის თავმჯდომარე სადისერტაციო საბჭოს წარუდგენს კომისიის 

დასკვნითი შეფასების ქულას და სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო 
შეფასებას.  

16.9 დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისთვის გამოიყენება ხუთი 
დადებითი და ორი უარყოფითი შეფასება.  

16.10 სადისერტაციო ნაშრომის დადებითი შეფასებებია: 

16.10.1 ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი (91% და მეტი); 

16.10.2 ძალიან კარგი (magna cum laude) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 
მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება (81-90%); 

16.10.3 კარგი (cum laude) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება 
(71-80%); 
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16.10.4 საშუალო (bene) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 
აკმაყოფილებს (61-70%); 

16.10.5 დამაკმაყოფილებელი (rite) - შედეგი, რომელიც ხარვეზების მიუხედავად 
წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს (51-60%). 

16.11 სადისერტაციო ნაშრომის უარყოფითი შეფასებებია: 

16.11.1 (FX) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 
მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზის გამო ვერ აკმაყოფილებს (41-50%); 

16.11.2 სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) - შედეგი, რომელიც 
წაყენებულ მოთხოვნებს საერთოდ არ აკმაყოფილებს (40% და ნაკლები). 

16.12  დისერტაცია არ ითვლება დაცულად, თუ მისი საბოლოო შეფასება  
,,არადამაკმაყოფილებლი” (41-50 ქულა - ufficienter) ან ,,სრულიად  
არადამაკმაყოფილებელია” (41 ქულაზე ნაკლებიsub omni canone).  

16.13 არადამაკმაყოფილებელი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს 
უფლება აქვს სადისერტაციო საბჭოს წარუდგინოს განცხადება ნაშრომის 
გადამუშავებისა და დისერტაციის განმეორებითი დაცვის მოთხოვნის 
შესახებ.არადამაკმაყოფილებელი შეფასების (FX)მიღების შემთხვევაში 
დოქტორანტს ენიჭება 6 თვიდან ერთ წლამდე ვადაში გადამუშავებული 
სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 

16.14 სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების (F) მიღების შემთხვევაში 
დოქტორანტი  კარგავს იმავე ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

16.15 სადისერტაციო კომისიის დადგენილება  შედგება ორი პუნქტისაგან: 
1. სადისერტაციო ნაშრომისა და დაცვის შეფასება;  
2.სადისერტაციო კომისიის შუამდგომლობა სადისერტაციო საბჭოს წინაშე 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების (ან არმინიჭების) შესახებ. 

16.16 სადისერტაციო კომისიის შეფასებისა და შუამდგომლობის საფუძველზე 
სადისერტაციო საბჭო დოქტორანტს ღია კენჭისყრით ოფიციალურად ანიჭებს (ან 
არ ანიჭებს) დოქტორის  აკადემიურ ხარისხს. 

16.17 მიღებული გადაწყვეტილება აისახება სკოლისსადისერტაციო საბჭოს სხდომის 
ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ: სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარედა 
სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი. 

16.18 დისერტაციების დაცვები ტარდება სასწავლო წლის დაწყებიდანსასწავლო წლის 
დასრულებამდე.თვეში შეიძლება გაიმართოს არაუმეტეს ორი სხდომისა; 
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა უნდა მოხდეს ნაშრომის სადისერტაციო საბჭოში 
წარდგენის დღიდან არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში. ამ ვადაში არ იგულისხმება 
არდადეგების პერიოდი (საგაზაფხულო სემესტრის დასრულებიდან საშემოდგომო 
სემესტრის დაწყებამდე).  
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მუხლი  17. დისერტაციის გამოქვეყნება 
17.1. დოქტორანტი ვალდებულია დისერტაციის დაცვის შემდეგ, არაუმეტეს 8 თვის 

ვადაში, დაცვაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით, დისერტაციის 
ტექსტი გამოაქვეყნოს ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით. დასაშვებია 
დისერტაციის გამოქვეყნება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. დოქტორის 
აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი გაიცემა დისერტაციის 
ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით გამოქვეყნების შემდეგ. 

 
მუხლი  18. დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი 
18.1. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას ადასტურებს უნივერსიტეტის მიერ 

გაცემული შესაბამისი დიპლომი. 
18.2. დიპლომი გაიცემა დისერტაციის დაცვიდან არა უგვიანეს ექვსი თვის ვადაში, 

სადისერტაციო ნაშრომის ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით (მათ შორის 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე) გამოქვეყნების შემდეგ.‘ 

18.3. დიპლომს ხელს აწერს უნივერსიტეტის რექტორი და სკოლის (ფაკულტეტის) 
დეკანი. დიპლომი დასტურდება უნივერსიტეტის ბეჭდით.  

18.4.  დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ფორმის დიპლომის დანართთან ერთად, 
რომელიც ივსება ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

18.5. დიპლომისადა დიპლომის ქართული დანართის ასლები ინახება უნივერსიტეტის 
არქივში. 

 
 
მუხლი  19 დოქტორის აკადემიური ხარისხის ბათილობა 
19.1. დოქტორის აკადემიური ხარისხი, სკოლის სადაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 

დოქტორს ჩამოერთმევა პატიოსნების ნორმების (სადისერტაციო ნაშრომში 
გაყალბებული მონაცემების გამოყენება ან პლაგიატი) დარღვევის შემთხვევაში. 

 
მუხლი20. დოქტორანტურა პარტნიორი უნივერსიტეტის მონაწილეობით 
20.1. სადოქტორო პროგრამის განხორციელება, პარტნიორი უნივერსიტეტის 

მონაწილეობით, წესრიგდება ამ უნივერსიტეტთან დადებული შეთანხმებით 
თანამშრომლობისა და ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 
შესახებ. 

20.2.  პარტნიორი უნივერსიტეტის მონაწილეობის შემთხვევაში, დოქტორანტურაში 
ჩარიცხვის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ორივე უნივერსიტეტის 
დოქტორანტურაში მიღების წინაპირობებს.  

20.3. პარტნიორობა შეიძლება გამოიხატოს: 
20.3.1. თანახელმძღვანელობით; 
20.3.2. ადამიანური და მატერიალური რესურსების გამოყენებით; 
20.3.3. კრედიტების აღიარებით; 
20.3.4. ერთობლივი სადისერტაციო კომისიის/საბჭოს შექმნით. 
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20.4. განცხადებას ამ დებულებით გათვალისწინებულ საბუთებთან ერთად, უნდა 
დაერთოს პარტნიორი უნივერსიტეტის შესაბამისი პროფესორის თანხმობა თემის 
თანახელმძღვანელობაზე(თანახელმძღვანელობის შემთხვევაში). 

20.5. დისერტაციას ერთობლივად უნდა უხელმძღვანელონ საქართველოს 
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტისა და პარტნიორი უნივერსიტეტის პროფესორებმა. აუცილებელია 
ორივე ხელმძღვანელის დასკვნა და დისერტაციის დაცვაზე ერთ-ერთის დასწრება 
მაინც. 

20.6. თუ სადისერტაციო საქმის წარმოება უპირატესად პარტნიორ უნივერსიტეტში 
მიმდინარეობს, გამოიყენება პარტნიორი უნივერსიტეტის დოქტორანტურის 
დებულების პირობები. 

20.7. დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტს გასცემს ის 
უნივერსიტეტი, სადაც განხორციელდა დისერტაციის დაცვა. დიპლომში 
მიეთითება, ასევე, პარტნიორი უნივერსიტეტი, ხოლო დიპლომის დანართში 
აღინიშნება, რომ მინიჭებული კვალიფიკაცია არის ერთობლივი. 


