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ეკონომიკა 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ეკონომიკის დოქტორი 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი 

საკონტაქტო ნომერი: 577 40 05 55 

 

პროგრამა ორიენტირებულია იმაზე, რომ დოქტორანტმა მიიღოს ფუნდამენტური ცოდნა 

ეკონომიკურ  თეორიაში, საფუძვლიანად გაერკვეს ეკონომიკური პრაქტიკის კანონზომიერებებში,  

დაეუფლოს ეკონომიკის მეცნიერული კვლევის  მეთოდოლოგიასა და მეთოდიკას  მიკრო- მეზო- და 

მაკროეკონომიკის დონეებზე ისე, რომ შეძლოს დამოუკიდებლად სამეცნიერო  კვლევების წარმართვა და 

ეკონომიკის სპეციალობით ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის ლექცია-

სემინარების ჩატარება. პროგრამა ორიენტირებულია მოტივირებული და წარმატებული სპეციალისტის 

ფორმირებაზე, რომელიც შეძლებს განახორციელოს ეკონომიკის სექტორული, რეგიონული, დარგობრივი 

ეკონომიკის ანალიზი. პროგრამის ფარგლებში მომზადებულ დოქტორანტს, როგორც უმაღლესი კლასის 

პროფესიონალ ანალიტიკოს ეკონომისტს, შეუძლია იმუშაოს როგორც სახელმწიფო მართვის ორგანოებში, 

ბიზნესისა და აკადემიურ სფეროებში, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ფირმებში, 

ისე სამეცნიერო ანალიტიკურ ცენტრებში, შეუძლიათ იყვნენ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

პროგრამებით გათვალისწინებული ფუნდამენტური ეკონომიკური დისციპლინების ლექტორები. 

 
 

1. მიზანი 

დოქტორანტმა მიიღოს ფუნდამენტური ცოდნა ეკონომიკურ  თეორიაში, საფუძვლიანად გაერკვეს 

ეკონომიკური პრაქტიკის კანონზომიერებებში განსაკუთრებით საქართველოს კონტექსტში, დაეუფლოს 

ეკონომიკის მეცნიერული კვლევის  მეთოდოლოგიასა და მეთოდიკას  მიკრო-  და მაკროეკონომიკის 

დონეებზე ისე, რომ შეძლოს დამოუკიდებლად სამეცნიერო  კვლევების წარმართვა და ეკონომიკის 

სპეციალობით ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის ლექცია-სემინარების ჩატარება. 

პროგრამა ორიენტირებულია წარმატებული და მოტივირებული პროფესიული და თანმიმდევრული 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის ფორმირებაზე, რომელიც შეძლებს განახორციელოს დარგის 

ექსპერტიზა და ორგანიზაციული ანალიზი, იყოს ქმედითი ლიდერი და ჰქონდეს ჯგუფთან მუშაობის 

უნარი; აღჭურვილი იყოს ძლიერი და საკომუნიკაციო ინტერპერსონალური უნარებით, იმუშაოს 

საფინანსო და საგანმანათლებო დაწესებლებებში და გააჩნდეს ძლიერი ორგანიზაციული უნარი. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთავრებულს ექნება ფუნდამენტური, სპეციალური, სისტემური ცოდნა ეკონომიკაში, შეეძლება ამ 

ცოდნის დამოუკიდებლად გამოყენება ეკონომიკური პრობლემების ანალიზისა და გადაჭრის გზების 

განსაზღვრისათვის; ეცოდინება ეკონომიკის პრობლემები, პრობლემების დანახვა და მისი ინოვაციური 

მეთოდებით გადაჭრა. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

შეეძლება სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვა, ამ დროს 

წამოჭრილი ამოცანების ფორმულირება და გადაწყვეტა; კონკრეტული გამოკვლევებიდან გამომდინარე 

კვლევის აუცილებელი მეთოდის შერჩევა, მისი მოდიფიცირება; მიღებული შედეგების დამუშავება და 

ანალიზი; კურსდამთვერებული შეძლებს იყოს ეკონომიკის ექსპერტი. 
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დასკვნის უნარი: 

ექსპერტის დონეზე ფლობს ეკონომიკის კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიასა და მეთოდებს და 

შეუძლია მათ საფუძველზე სრული ეკონომიკური ანალიზის წარმოება, მეცნიერული რეკომენდაციების 

შემუშავება; 

კომუნიკაციის უნარი: 

შეუძლია კოლექტივში მუშაობა, ადამიანთა ჯგუფების ორგანიზება და მართვა; შეძლებს უცხო ენაზე 

კომუნიკაციას, პროფესიულად მსჯელობასა და პოლემიკას. 

სწავლის უნარი: 

ფლობს ეკონომიკის სწავლების თეორიასა დაპრაქტიკას;შეეძლებათ გამოიყენონ და გააფართოონ უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა საუნივერსიტეტო სწავლებაში და კვლევის პროცესში. 

ღირებულებები: 

შეუძლია ახალი ცოდნის გენერირება, აქვს ინოვაციური და კრეატიული უნარ-ჩვევები.  ახალი ცოდნის, 

გამოცდილებისა და მეცნიერული კვლევის საფუძველზე, რასაც უზრუნველყოფს წინამდებარე 

საგანმანათლებლო პროგრამა, სტუდენტი შეძლებს  მოახდინოს ეკონომიკურ მეცნიერებებში არსებული 

ღირებულებების ანალიზი, შეისწავლოს მათი ფორმირებისა და დამკვიდრების გზები და მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, 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;  

 (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. 
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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 ჩარიცხვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთო საუნივერსიტეტო 

პირობებს. უნდა ჰქონდეს  მაგისტრის ან მისი შესაბამისი უმაღლესი განათლება ეკონომიკის დარგში. 

საქართველოში ან სხვა სახელმწიფოში აღიარებული დიპლომი. დოქტორანტურაში აგრეთვე მიიღებიან სა-

ხელმწიფო-ეკონომიკურ სამსახურში მყოფი და/ან  სტაჟის მქონე პირები და ბიზნეს-სტრუქტურებში დასაქ-

მებული, ეკონომიკით გამოხატულად დაინტერესებული სხვა პირები (არაეკონომიკური მაგისტრის, ან 

მასთან გათანაბრებული დიპლომით). უნივერსიტეტს კონკრეტული სასწავლო წლისათვის შეიძლება 

Hჰქონდეს სხვ აპირობებიც (მაგალითად,  მისაღები გამოცდები ჩატარდება წერითი, თუ ზეპირი ფორმით, 

უცხო ენის ცოდნასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, კერძოდ საჭიროა ერთ-ერთი უცხო ენის ცოდნა B2 

დონეზე და ა.შ.). ჩარიცხვა ხდება კონკურსის წესით. 

დოქტორანტურაში მიღება ხორციელდება კანდიდატის მიერ ა/. უცხო ენის ცოდნის სათანადო შეფასებით 

სპეციალური გამოცდის ან წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტების საფუძველზე და ბ/. სპეციალობაში 

გამოცდის/გასაუბრების შემდეგად.  

ხელმძღვანელი ირჩევს დოქტორანტს და მისი თანხმობის შემდეგ ხელმძღვანელობაზე იგი სრულად არის 

პასუხისმგებელი დოქტორანტის მომავალ მკვლევარად და უნივერსიტეტის მასწავლებლად მომზადებაზე; 

ხელმძღვანელის თანხმობა შესაძლებელია დოქტორანტმა მიიღოს სწავლების დაწყების შემდეგაც. 

მისაღები საგამოცდო პერიოდში კი, ხელმძღვანელის თანხმობის უქონლობის პირობებში, პროგრამის 

ხელმძღვანელი რეკომენდაციას აძლევს კონკურსანტს დაიშვას  გამოცდებზე. სპეციალობაში გასაუბრება 

მიმდინარეობს როგორც  წერითი, ასევე ზეპირი ფორმით. კონკურსანტი  გამოცდაზე წერითი ფორმით 

წარადგენს იმ საკითხებზე პასუხს, რომელიც საგამოცდო პროგრამით არის გათვალისწინებული. ზეპირი 

ფორმით კი ხდება გასაუბრება  კონკურსანტის მიზნების, კვლევითი ინტერესების, უნარის და სხვ. შესახებ.  

 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

ყველა ლექცია ეფუძნება ახსნა–განმარტებით მეთოდს, ხოლო პრაქტიკული მეცადინეობები კი -

ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას. ლექციაზე სალექციო მასალის ვიზუალურ პრეზენტაციას თან 

ახლავს ვერბალური განმარტება; 

თეორიული მეცადინეობა ემყარება ლექციებს, სემინარებს. სპეციალური ლიტერატურის დამუშავებას, 

მოხსენებების პრეზენტაციას. სწავლების  აქტივიზაციისთვის ხდება ადრე მიღებული ცოდნის გამოყენება. 

საგნის შესასწავლად გამოყენებულია სიტყვიერი, თვალსაჩინოების ჩვენება Power Point-ით; 
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ძირითადად სწავლება ხორციელდება სამეცნიერო სემინარების სახით. დოქტორანტებს  წინასწარ ეძლევათ 

მასალა მოსამზადებლად, რომლის ირგვლივ იმართება განხილვა და დისკუსიები, რაც საშუალებას აძლევს 

სტუდენტს გამოთქვას თავისი საკუთარი აზრი, როგორც რეალურ სიტუაციებზე, ასევე შეადაროს 

ერთმანეთს თეორიული  ცოდნა პრაქტიკაში არსებულ ვითარებას. ანალიტიკურად გაიაზროს ნასწავლი 

მასალა და ისწავლოს მოვლენების ახსნა-განმარტება, აღწერა და ანალიზი. სტუდენტები მოამზადებენ 

ესეებსა და პრეზენტაციებს, რაც  მოითხოვს სტუდენტისაგან გონებრივ იერიშს დასმულ საკითხზე.  

 ესეების პროცესში სტუდენტები ამუშავებენ  პრობლემურ  თემებს, ცდილობენ  დასახონ ღონისძიებები 

პრობლემების გადასაწყვეტად. ეს საფუძველი ხდება სადისერტაციო ნაშრომზე წარმატებული 

მუშაობისათვის. 

სწავლების პროცესში, კონკრეტული საკითხის შესწავლა მოხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, 

როგორიცაა: პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; შემთხვევის ანალიზი (Case study);ინდუქცია, 

დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი; სწავლებისას  გამოყენებული ეს მრავალფეროვანი მეთოდები 

მიმართულია პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევაზე.  

 


