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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

 

ბიოტექნოლოგია 
 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ბიოლოგიის დოქტორი 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: გიორგი ალექსიძე 

საკონტაქტო პირი და  ნომერი: გიორგი ალექსიძე 599 50 68 50  

 

ბიოტექნოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა მიზნად ისახავს 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას ბიოტექნოლოგიის, როგორც გამოყენებითი მეცნიერების 

ისეთ საკვანძო სფეროებში როგორიცაა ბიო-მედიცინა, სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა, 

ფარმაცევტული მრეწველობა და ბიოინჟინერია. 

პროგრამაში ჩართული მაღალკვალიფიციური კადრები უზრუნველყოფენ თანამედროვე კვლევების 

მეთოდების და ბიოტექნოლოგიის უახლესი ტექნოლეგიების შესწავლას დოქტორანტებისთვის. 

სადოქტორო პროგრამა, სამეცნიერო კვლევითი ნაწილის თემატიკიდან გამომდინარე,  

უზრუნველყოფს თანამშრომლობას ადგილობრივი და/ან საერთაშორისო შესაბამისი პროფილის 

სამეცნიერო-კვლევიტ ცენტრებთან და კლინიკებთან. 

სადოქტორო პროგრამა დოქტორანტს აძლევს საშუალებას სადისერტაციო ნაშრომის თემა აირჩიოს 

ბიოტექნოლოგიის ისეთი საკვანძო სფეროებიდან, როგორიცაა: კვების მრეწველობა, ბიოინჟინერია, 

გენომის მეცნიერება და მისი შესწავლის ტექნოლოგიები, სამედიცინო მიკრობიოლოგია, ბიომედიიცინა.  

1. მიზანი 

ბიოტექნოლოგიის სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების 

მომზადებას ბიოტექნოლოგიის, როგორც გამოყენებითი მეცნიერების ისეთ საკვანძო სფეროებში 

როგორიცაა ბიო-მედიცინა, სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა, ფარმაცევტული მრეწველობა, 

ბიოინჟინერია და განათლება. 

 

პროგრამის მიზანია ნაციონალურ და საერთაშორისო დონეზე აღიარებულმა მაღალკვალიფიციურმა 

პროფესორ-მასწავლებლებმა უზრუნველყონ დოქტორანტების სწრაფად განვითარებადი მეცნიერების-

ბიოლოგიის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნით. შეასწავლონ თანამედროვე კვლევის მეთოდები 

და ბიოტექნოლოგიის უახლესი ტექნოლოგიები. 

 

პროგრამაში წარმოდგენილი ბიოტექნოლოგიის განსხვავებული მიმართულებების სალექციო კურსები და 

შესაბამისად კვლევის მეთოდები დოქტორანტს აძლევს არჩევანის შანსს, შეარჩიოს მისთვის სასურველი 

მიმართულება, ხელმძღვანელი და მასთან ერთად განსაზღვროს მეცნიერული სიახლის შემცველი 

სადისერტაციო სამეცნიერო ნაშრომის თემა წინამდებარე პროგრამაში წარმოდგენილი ბიოტექნოლოგიის 

ისეთ საკვანძო სფეროებში როგორიცაა: 

 

 კვების მრეწველობა - სურსათის და სასმელების ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება. საფუარების, 

წყალმცენარეების და ბაქტერიების ფართო მაშტაბიანი რაოდენობით კულტივირება დაცილების, ამინო 

მჟავეების, ორგანული ნაერთების, ვიტამინების, ფერმენტების, უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი 

სასმელების მიღება. 
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 ბიოინჟინერია - მიკრობული ფერმენტაციის გზით საკვები პროდუქტების ტექნოლოგიური მართვა; 

ბუნებრივი რესურსების გამოყენებაზე დაფუძნებული ბიოტექნოლოგიური მეთოდების საშუალებით 

ძვირად ღირებული კომერციული პროდუქტების და ფერმენტული პრეპარატების მიღება; 

ბაქტერიული სასუქების და მცენარის ზრდის რეგულატორების წარმოება; სასოფლო-სამეურნეო 

მცენარეთა ჯიშებისა და ჰიბრიდების მიღება გენეტიკური და უჯრედული ინჟინერიის გზით. 

 გენომის მეცნიერება და მისი შესწავლის ტექნოლოგიების - მიკრობულ და მცენარეულ 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული თანამედროვე და კლასიკური ბიოტექნოლოგიების შექმნა; 

მცენარეებისა და მიკრორგანიზმების გენმოდიფიცირებული (კლონირებული) ორგანიზმების 

პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობის უნარი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში; 

 სამედიცინო მიკრობიოლოგია - მცენარეული წარმოშობის პოლიპეპტიდების სკრინინგი სხვადასხვა 

დაავადებების გამომწვევი პათოგენური მიკროორგანიზმების მიმართ ტოქსიკური მოქმედების მქონე 

პრეპარატების მიღება მიზნით და მათი შემდგომი წინა კლინიკური შესწავლა. 

 ბიო-მედიცინა - ახალი სამკურნალო პრეპარატების შექმნა. მცენარეული წარმოშობის 

პოლიპეპტიდური ბუნების ნაერთების სკრინინგი invitro ექსპერიმენტებში იმუნოტროპული, 

ანტიკანცეროგენული, ანტიბაქტერიული, ანტიოქსიდანტური თვისებების მქონე ახალი ნაერთების 

გამოსავლენად მათი წინაკლინიკური შესწავლა. 

 ახალი სამკურნალო პრეპარატების კლინიკური გამოცდა. ჩვენს მიერ შექმნილი სამკურნალო 

პრეპარატების კლინიკური გამოცდები ონკოლოგიაში, ფთიზიატრიაში (რეზისტენტული 

ტუბერკულოზი), ჰეპატოლოგიაში (ჰეპატიტები A,B,C), უროლოგიაში, ონკოჰემატოლოგიაში 

(ლეიკემია) და სხვა შესაბამისი პროფილის საქართველოს და უცხოეთის კლინიკებთან 

თანამშრომლობით. 

 

მსოფლიო სამეცნიეროსა ზოგადოებაში დოქტორანტი სინტეგრაციის მიზნით პროგრამის მიზნებში შედის 

ხელი შეუწყოს სადოქტორო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციას,რომელიც ითვალისწინებს 

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო კვლევითი ნაწილიდან გამომდინარე აუცილობრივ 

თანამშრომლომლობას ადგილობრივი და საერთაშორისო შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევით 

ცენტრებთან და კლინიკებთან. 

 

პროგრამის მიზანია დოქტორანტებს საშუალება მიეცეთ დაამყარონ საქმიანი კონტაქტები,არამარტო 

სწავლების პერიოდში, არამედ დამთავრების შემდეგაც, ბიოლოგიის, ბიოტექნოლოგიის, სოფლის 

მეურნეობის, მედიცინისა და მეცნიერების სხვა დარგის პროფესიონალებთან და ორგანიზაციებთან. 

თანამედროვე კვლევის მეთოდებისა და ახალი ტექნოლოგიების ათვისების, მიღებული ფუნდამენტურ-

პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე დოქტორანტები შეძლებენ დისერტაციის თემასთან დაკავშირებული 

თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო პრობლემის გადაწყვეტას. ამასთან, სადოქტორო პროგრამა 

ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების მენეჯმენტის შესახებ სალექციო კურსების მოსმენასა და 

დოქტორანტის ჩაბმას სასწავლო პროცესში. 

 

დღეს, როდესაც მსოფლიო ისეთი სასიცოცხლო მნიშვნელობის გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა 

ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკის, კვების მრეწველობის, ეკოლოგიის, მაღალი 

ტექნოლოგიების შექმნასთან და სხვა სფეროებთან დაკავშირებული პრობლემები, ბიოტექნოლოგიის 

განვითარება და ამ მიმართულებით მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, როგორც 

სასწავლო, ასევე სამეცნიერო კუთხით, განსაკუთრებულ დასაბუთებას არ მოითხოვს. 

 

პროგრამის მიზანია შეავსოს საქართველოში არსებული ბიოტექნოლოგების კადრების დეფიციტი, 

რომელიც გამოწვეულია იმ მიზეზით,რომ უნივერსიტეტებში ანალოგიური სადოქტორო პროგრამები არ 

არის წარმოდგენილი. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

 ბიოტექნოლოგის, როგორც გამოყენებითი ბიოლოგიის მეცნიერების შესწავლის შედეგად 

კურსდამთავრებულს ექნება ბიოლოგიის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნა.ისეთი 
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თანამედროვე და აქტუალური მიმართულებებით, როგორიცაა სამედიცინო ბიოტექნოლოგია, გენური 

ინჟინერია, ქსოვილთა და უჯრედთა კულტურა, ძვირად ღირებული მცენარეების საწარმო მასშტაბით 

კულტივირების ტექნოლოგიები, მიკრობიოლოგიური სინთეზი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

ბიოტექნოლოგიური მეთოდები და სხვ.  

 კურსის შესწავლის შედეგად კურსდამთავრებულები შეძლებენ თეორიული და პრაქტიკული 

პრობლემების გამოვლენას, ანალიზს და ამ პრობლემების კვლევისადმი ინოვაციურ მიდგომას. 

 კურსდამთავრებული მიიღებს უახლეს კვლევებზე დამყარებულ ცოდნას, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოების, ინოვაციური მეთოდების გამოყენებისა და შემოქმედებითი მიდგომის საშუალებას 

იძლევა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

 დოქტორანტები შეისწავლიან იმუნოლოგიისა და კანცეროგენეზის კვლევის უმთავრეს და 

თანამედროვე მეთოდებს invitro ექპერიმენტებში. შეიძენენ ახლი პრეპარატების კლინიკაში 

გამოცდებისა და მათი მედიცინაში დანერგვის გამოცდილებას. სალექციო კურსიდან მიღებული 

თეორიული და თანამედროვე კვლევის მეთოდების ცოდნა დოქტორანტებს დაეხმარება შეისწავლონ 

და განავითარონ ბიო-მედიცინის ისეთი დარგი, როგორიცაა ახალი სამკურნალო პრეპარატების ძიება, 

მათი, როგორც სამკურნალო საშუალებების, კლინიკურ მედიცინაში დანერგვის მიზნით. გახდნენ 

სასურველი კადრები ბიოფარმაცევტიკის საწარმოებში და სხვადასხვა კლინიკებსა და სადიაგნოსტიკო 

ცენტრებში. 

 მიკროორგანიზმების სასიცოცხლო პროცესების მართვას და მიკრობული წარმოშობის ნივთიერებების 

გამოყენებას მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში.  გაიღრმავებს აზროვნებას მიკროორგანიზმების 

შესაძლებლობებზე. სურსათისა და სასმელების ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებასა და ათვისებას 

(საფუარების, წყალმცენარეების და ბაქტერიების ფართო მაშტაბიანი რაოდენობით კულტივირების, 

ცილების, ამინომჟავეების, ორგანული ნაერთების, ვიტამინების, ფერმენტების, უალკოჰოლო და 

ალკოჰოლიანი სასმელების მისაღების მიზნით); სამედიცინო მიკრობილოგიის ფუნდამენტალური 

მიმართულებების ცოდნისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა კურსდამთავრებულებს 

საშუალებას მისცემს წარმატებით იმოღვაწეონ მედიცინაში, ფარმაკოლოგიაში, ქიმიურ მრეწველობაში, 

კვების მრეწველობასა და სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში. 

 ბიოლოგიის დოქტორს ნორმალურ და პათოლოგიურ ბიოქიმიის, შესაბამის კვლევით მეთოდების 

ცოდნა დაეხმარება შეისწავლოს იმ უმძიმესი დაავადებების მოლეკულურ მექნიზმები, რომლებიც 

დღეს მნიშვნელოვნად არის გავრცელებული ადამიანებში. მიღებულ ცოდნას გამოიყენებენ 

პრაქტიკულ მედიცინაში. უახლესი თეორიული ცოდნისა და თანამედროვე კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით შეძლებს პედაგოგიური თუ სამეცნიერო მოღვაწეობა გააგრძელონ სამედიცინო 

საგანმანათლებლო, ბიოქიმიურ, სადიაგნოსტიკო, კრიმინალისტიკურ და შესაბამის სამეცნიერო-

კვლევით ლაბორატორიებში. 

 შეეძლება მონაწილეობა მიიღოს კონკრეტულ მიკრობულ და მცენარეულ ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული თანამედროვე და კლასიკური ბიოტექნოლოგიების შექმნაში; ექნება მცენარეებისა და 

მიკრორგანიზმების გენმოდიფიცირებული (კლონირებული) ორგანიზმების პრაქტიკული გამოყენების 

შესაძლებლობის უნარი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში; შეეძლება მოღვაწეობა გააგრძელოს 

შესაბამის საგანმანათლებლო უნივერსიტეტებში, სასურსათო, უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი 

სასმელების წარმოებებსა და სამეცნიერო-კვლევით ლაბორატორიებში. 

 გენომის შესწავლის თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და კვლევის მეთოდებზე დაყრდნობით 

გააცნობიერონ ცალკეული პრობლემები და შეიმუშაონ მათი გადაჭრის გზები მეცნიერულ კვლევებში. 

მოლეკულური გენეტიკის ღრმა თეორიული ცოდნა და მისი შემსწავლელი თანამედროვე კვლევის 

მეთოდების ფლობა გაუხსნის მათ სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის გზას. 

 შეიძენს სამეცნიერო ლიტერატურაზე მუშაობის, ბიბლიოგრაფიის შედგენის უნარს. გამოუმუშავდება 

სამეცნიერო მასალების და წყაროების კრიტიკული განსჯის და მოპოვებული ლიტერატურული 

წყაროების ბაზაზე საკუთარი დასკვნების გაკეთების უნარი. 
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 საკვლევი პრობლემების შესწავლითა და გადაწყვეტის გზით კურსდამთავრებულები შეძლებენ 

მიღებული სამეცნიერო-კვლევის შედეგები გამოიყენონ პრაქტიკულ საქმიანობაში, გამოაქვეყნონ 

სამეცნიერო სტატიები და წარადგინონ პროექტები ორგანიზაციებში. მიღებული ცოდნა შეიძლება 

გამოყენებული იქნას შემდგომი სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობის პროცესში. დოქტორანტს 

ეძლევა საშუალება ინოვაციური კვლევის. მას შეუძლია შეიმუშაოს და ასახოს ახალი ანალიტიკური 

მიდგომები რეფერირებად პუბლიკაციებში. 

დასკვნის უნარი: 

 დოქტორანტს ექნება როგორც თეორიულ ცოდნაზე დამყარებულ იპრაქტიკული გადაწყვეტის უნარი, 

ასევე რთულ სიტუაციებში კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების შესაძლებლობები. 

 მოვლენების  განზოგადების გზით შეიმუშაოს ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც საშუალებას მისცემს 

გადაჭრას პრობლემები და მიიღოს ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება; 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

 თეორიული ცოდნისა და კონკრეტული პრობლემების დაკავშირების შედეგად კურსდამთავრებულები 

შეძლებენ დისკუსიებში მონაწილეობას და დასაბუთებული გადაწყვეტილების შეთავაზებას 

სამეცნიერო საზოგადოებისათვის. მათ შეეძლებათ ახალი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის 

სიახლეები წარმოაჩინონ საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ჩაერთონ თემატურ 

პოლემიკაში უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი: 

 თეორიული საკითხებისა და პრობლემების კვლევა გამოვლინდება სემინარული მეცადინეობისას, 

სემინარებსა და კოლოკვიუმებზე და სააუდიტორო მუშაობისას. ეფექტიანი გამოკვლევა დამყარებული 

იქნება დოქტორანტების სწავლის უნარზე. მათ შეეძლებათ გამოიყენონ და გააფართოონ უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა საუნივერსიტეტო სწავლებაში და კვლევის პროცესში; 

ღირებულებები: 

 სწავლისა და კვლევის პროცესში მიღებული დასკვნები ღირებული გახდება მას შემდეგ, რაც ისინი 

გამოქვეყნდებიან სამეცნიერო ჟურნალებში და პრაქტიკულად დაინერგება შესაბამისი დარგის 

საქმიანობაში. ღირებულებათა დასამკვიდრებლად შეეძლება მართვის ინოვაციური მიდგომების 

გამოყენება. 

 ახალი ცოდნის, გამოცდილებისა და მეცნიერული კვლევის საფუძველზე, რასაც უზრუნველყოფს 

წინამდებარე საგანმანათლებლო პროგრამა, კურსდამთავრებული შეძლებს შეიმუშაოს საკუთარი 

მეთოდები ახალი ღირებულებების დასამკვიდრებლად. 

3. შეფასების სისტემა 

სადოქტორო პროგრამა დაკომპლექტებულია სასწავლო კომპონენტებით და სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტით.  

დოქტორანტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ამასთან, შეფასების 

წესი განსხვავებულია სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კვლევითი კომპონენტებისთვის.  

სტუდენტის შეფასება სასწავლო კომპონენტში: 

სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტის შეფასება მოიცავს მოიცავს შუალედურ შეფასებას და დასკვნით 

შეფასებას. თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში დეტალური ინფორმაცია დოქტორანტისათვის 

ხელმისაწვდომია შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებით.  

შეფასების სისტემა, სასწავლო კომპონენტის მიზნებისთვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით 

შეფასებას: 

 (A) ფრიადი –  91-100 ქულა;  
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 (B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

 (C) კარგი –  71-80 ქულა;  

 (D) დამაკმაყოფილებელი –  61-70 ქულა;  

 (E) საკმარისი – 51-60 ქულა.  

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღის შემდეგ. 

 (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 

არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება 

და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა.  

 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასება: 

დოქტორანტის მიერ შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება  ერთჯერადად 

(დასკვნითი შეფასებით), შემდეგი სისტემით:  

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, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს; 

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. 

სამეცნიერო-კვლევითი შეფასების საკითხებს დეტალურად აწესრიგებს ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

და სადისერტაციო საბჭოს დებულება. 

 

4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:   

- მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ბიოლოგიის ან მედიცინის  

მიმართულებით დარგში; 

- რომელიმე უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა ან 

შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირების წარმატებით გავლა უცხო ენაში; 

- ბიოლოგიაში გასაუბრების წარმატებით გავლა. 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება უცხო ენაში ტესტირებისა (სერტიფიკატის არ ქონის შემთხვევაში) 

და ბიოლოგიაში გასაუბრების შედეგების მიხედვით 
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5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა სწავლების მეთოდები 

დისკუსია - დებატები; ჯგუფური მუშაობა; შემთხვევათა ანალიზი; დემონსტრირების მეთოდი;  

წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი; ელექტრონული სწავლება; დასწრებული ფორმა, 

როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების საკონტაქტო 

საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო  მასალის გადაცემა ხორციელდება  ელექტრონული 

კურსის საშუალებით.ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 

ლაბორატორიული მეთოდი: ცდების დაყენება, ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარება და 

შედეგების ინტერპრეტაცია; 

სწავლების აღნიშნული მეთოდები უზრუნველყოფს დოქტორანტთა  მაქსიმალურ ჩართულობას 

სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში; პროგრამით  გათვალისწინებული   შედეგების მიღწევას და 

მათ შესაბამისობას შეფასების მეთოდებთან. 

 


