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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

 

ეკოლოგია და გარემოს დაცვა 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ეკოლოგიის დოქტორი 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ვახტანგ გვახარია 

საკონტაქტო პირი და  ნომერი: ვახტანგ გვახარია 599 50 44 33 

 

დღეს, როდესაც საქართველოში  რთული ეკოლოგიური ვითარება (ბუნებრივი და კულტურული 

ლანდშაფტების, ეკოსისტემების, ჰაბიტატების მოდიფიკაცია და დეგრადაცია, ბიომრავალფეროვნების 

გაღარიბება და სხვ.) დღითიდღე მწვავდება და რეალური საფრთხე ემუქრება ბუნებრივ გარემოს და 

მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას, განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა აქვს 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სფეროში, რომლებიც 

შეძლებენ გადაწყვიტონ კონკრეტული საკითხები დედამისწის შემსწავლელ, საბუნებისმეტყველო, 

სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებებში, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური 

გამოყენების და მდგრადი განვითარების სფეროში.  

სადოქტორო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ხელს შეუწყობს დოქტორანტებს 

საქმიანი ურთიერთობა დაამყარონ უცხოეთის  საგანმანათლებლო ცენტრებთან (CEU ბუდაპეშტი, 

სტამბულის უნივერსიტეტი, ტრაბზონის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბულგარეთის სამთო და გეოლოგიის 

უნივერსიტეტი, კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოდესის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვიპროსის 

უნივერსიტეტი, დუნაის დელტის ბიოსფერული ნაკრძალი და სხვ.).  

2010 წლის 24 მარტს  ქართულ უნივერსიტეტსა და  ბასილიკატას უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა 

ხელშეკრულება, რომელიც ეკოლოგიის მიმართულებით  ურთიერთთანამშრომლობას ითვალისწინებს. 

 

1. მიზანი 

მდგრადი განვითარების მიღწევა თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამოცანაა და მისი 

საყოველთაოდ აღიარებული მეცნიერული კონცეფცია ემყარება სამი ძირითადი მდგენელის - ეკონომიკური, 

სოციალური და ბუნებისდაცვითი - სინერგიულ ერთიანობას. დღევანდელ ეტაპზე მხოლოდ ეკონომიკური 

ან სოციალური ფაქტორები აღარ განაპირობებს ქვეყნის განვითარების დონეს. რა მდგომარეობაა ეკოლოგიის 

მხრივ საქართველოში? - უაღრესად რთული, იგი დღითი დღე მწვავდება და რეალური საფრთხით ემუქრება 

ბუნებრივ გარემოს და მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას. ეკოლოგიური  პრობლემების შესწავლისა 

და გადაწყვეტის მიზნით აუცილებელია ბუნებათსარგებლობის და გარემოს დაცვის სფეროში, რომელიც 

პროფესიონალი მკვლევარების მკვეთრ დეფიციტს განიცდის, კომპეტენტური კადრების მომზადება.  მათ 

უნდა შეძლონ მაღალ მეცნიერულ დონეზე ეკოლოგიური „ცხელი წერტილების“ შესწავლა, ეკოლოგიური 

რისკების შეფასება და მავნე ზემოქმედების შერბილების კომპლექსური პროგრამის შემუშავება. ამავე დროს, 

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები და ინვესტორები არ აფინანსებენ 

პროექტებს, რომელთაც არ გააჩნიათ გარემოსდაცვითი  ხასიათის საექსპერტო შეფასება. 
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2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

 კურსდამთავრებულებს ექნებათ უახლოეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა ეკოლოგიის, გარემოს 

დაცვის   პრინციპების, გარემოს მდგომარეობის  პროგნოზირების, გლობალური და  რეგიონალური 

ეკოლოგიის სფეროში, რაც მათ მისცემს ინოვაციური  მეთოდების და  მიდგომების გამოყენების 

შესაძლებლობას (რეფერირებადი პუბლიკაციებისათვის აუცილებელ სტანდარტის დონეზე).  

 მათ ექნებათ  შეძენილი ცოდნის ხელახალი გააზრების და მისი მისადაგების საშუალება ეკოლოგიურ 

მეცნიერებაში დამკვიდრებულ კანონებთან, პრინციპებთან, ჰიპოთეზებთან, რაც მძლავრი იარაღია 

მრავალრიცხოვანი რეგიონალური (თუ გლობალური) პრობლემების ობიექტურად შეფასებისა და მათი 

წარმატებით გადაწყვეტისათვის. 

 კურსდამთავრებულს  შეეძლება შეაფასოს ეკოლოგიური მდგომარეომა გეო-   ან ბიო-ობიექტებსა და 

სისტემებში, გაარკვიოს მათი მდგომარეობა ეკოლოგიურ სივრცეში, შეაფასოს მდგრადი განვითარების 

შესაძლო დარღვევის საშიშროება, სამართლებრივი ნორმებით შექმნილი მდგომარეობა და სხვ.; 

 შეეძლება ჩაატაროს ბუნებრივი ობიექტების გეო–, ბიო–, ან აგროეკოლოგიური ექსპერტიზა და 

განსაზღვროს ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და 

სამართლებრივი ნორმების დარღვევის საშიშროება და პრევენციის გზები; 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ:  

 დამოუკიდებლად დაგეგმონ და განახორციელონ გარემოს დაცვასთან, ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალურ გამოყენებასთან,  სხვადასხვა  დანიშნულების სახალხო-სამეურნეო, რეკრეაციული 

ობიექტების შექმნასთან და  ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული  ღონისძიებები; 

 შეიმუშაონ გარემოს ინდიკაციის, მონიტორინგის  მეთოდები, რომელიც ახალი ცოდნის მიღებაზე იქნება 

ორიენტირებული და აისახება  რეფერირებად პუბლიკაციებში;  

 ცოდნის   პრაქტიკაში   გამოყენება   კონკრეტულ   სფეროში,   კვლევის   დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 

განხორციელება და ზედამხედველობა; 

 დაამუშაოს მოპოვებული მასალის მონაცემთა ბაზა და შეძლოს მიღებული შედეგების ამსახველი 

კარტოგრაფიული მასალის შექმნა. 

 

დასკვნის უნარი: 

 გარემოს ობიექტების ხარისხობრივი მდგომარეობიდან  გამომდინარე, ახალი, ზოგჯერ რთული და 

წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე, 

დამოუკიდებლად  გამოყოს პრიორიტეტული ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი  პრობლემები და 

ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავების გზით, დასახოს მათი წარმატებით გადაჭრის გზები. 

 მიზეზ-შედეგობრივი პრინციპების და ეკოლოგიური პროგნოზირების შესაბამისი მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით, ასახოს საკვლევი რეგიონის სამომავლო ეკოლოგიური პერსპექტივები და ისინი 

თანამედროვე პრობლემებს დაუკავშიროს. 

 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, ანალიზი და მონაცემების ინტერპრეტაცია. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

 კურსდამთავრებულს  შეუძლია თავისი დასკვნებისა და არგუმენტაციის შესახებ კომუნიკაცია და 

პოლემიკაში ჩართვა აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებასთან - არა მხოლოდ მშობლიურ ენაზე, 

არამედ უცხოურ ენებზე.  

 კურსდამთავრებულს ეცოდინება ის ვალდებულებები, რაც დაკავშირებულია საზოგადოების 

ინფორმირებასთან გარემოს მდგომარეობის შესახებ;  
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 მას შეეძლება დაამყაროს კავშირი სამთავრობო და არასამთავრობო გარემოსდაცვით ორგანიზაციებთან 

სათანადო ინფორმაციის მისაღებად;  საკუთარი მოსაზრებებისა და  გამოცდილების გასაზიარებლად. 

სწავლის უნარი: 

 მრავალფეროვანი ეკოლოგიური პრობლემების არსის ცოდნა კურსდამთავრებულს აძლევს სათანადო 

ინფორმაციის და ლიტერატურული წყაროების მოძიების უნარს, ახალი ტექნოლოგიების ანალიზის და 

პრაქტიკაში გამოყენების საშუალებას, რაც საბოლოო ჯამში, ხელს უწყობს მისი პროფესიონალიზმის 

ამაღლებას.  

 დოქტორანტურის კურსდამთავრებული გააცნობიერებს ცოდნის მუდმივი განახლების და უწყვეტი 

პროფესიული განვითარების საჭიროებას;   

 შეძლებს განსაზღვროს საკუთარი ცოდნის დონე, სწორად შეარჩიოს მისთვის საჭირო ცოდნის მიღების 

ფორმა, თანმიმდევრობა და ცოდნის გაღრმავების საშუალებები. 

 თანამედროვე პროექტები ახალ მაღალტექნოლოგიური სტანდარტების გამოყენებასთან არის 

დაკავშირებული და მათი გარემოს დაცვითი კუთხით შეფასების მეთოდოლოგია მუდმივად 

განვითარებადი და ინოვაციურ კვლევებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. 

ღირებულებები: 

 დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს საკუთარი და მისი კოლეგების ზნეობრივი და 

პროფესიული ღირებულებების სწორად შეფასების, მათზე მსჯელობის და საკუთარი პოზიციის დაცვის 

უნარი;  

 შეეძლება აგრეთვე საკუთარი წვლილის შეტანა ახალი ღირებულებების ჩამოყალიბებასა და მათი 

ცხოვრებაში გასატარებლად. 

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 მიიღებიან მაგისტრის ხარისხის მქონე პირები შემდეგ მიმართულებასა და 

დარგებში:  აგრარული მეცნიერებანი, ინჟინერია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ეკოლოგია 

/გარემოსმცოდნეობა. 

 საჭიროა რომელიმე უცხო ენის ცოდნა  B2 დონეზე. დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება სპეციალობაში 

გასაუბრების  და უცხო ენაში ტესტირების შედეგების მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი 

წარმოადგენს უცხო ენის შესაბამის დონეზე ფლობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს - ტესტირებისგან 

თავისუფლდება. 

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 საათები სფარგლებში, 

ხოლო სასწავლო  მასალის გადაცემა ხორციელდება  ელექტრონული კურსის საშუალებით.   

პრაქტიკული მეთოდები: საველე სამუშაოები - ეკოლოგიური აუდიტი, გარემოს ფონური მდგომარეობის 

შეფასება, წყლის, ნიადაგის, ფსკერული ნალექების, მცენარეული მასალის, ატმოსფერული ჰაერის და 

გამონაბოლქვი აირების ნიმუშების აღება;   საველე გაზომვების ჩატარება.  ლაბორატორიული სამუშაოები 

- წყლის, ნიადაგის, ფსკერული ნალექების, მცენარეული მასალის, ატმოსფერული ჰაერის და 

გამონაბოლქვი აირების  ნიმუშების ფიზიკური და ქიმიური ანალიზის მეთოდების სწავლება  

დაშედეგების ინტერპრეტაცია;დოქტორანტის თეორიული ცოდნა მიიღწევა ლექციებზე, სემინარებზე, 

მოხსენებათა პრეზენტაციებზე. ყველა შესწავლილი საგანი სპეციფიკური მახასიათებლებით 

აღინიშნება.ამავე დროს ეს საგნები განიხილება ზოგად-ეკოლოგიური პრობლემების, კანონების და პრინ-

ციპების ფონზე. ხშირ შემთხვევაში სტუდენტმა უნდა გამოიყენოს (ან გაიხსენოს) ის ფაქტები და 

მოვლენები, რომელიც მან აითვისა მაგისტრატურაში და სწავლების სხვა წინა საფეხურზე. არაა 

გამორიცხული ცალკეული საკითხების შესაბამისი ლიტერატურის საგანგებო შესწავლა.  სემინარსა და 

ლაბორატორიული მეცადინეობების დროს სტუდენტს საშუალება ეძლევა ანალიტიკურად გაიაზროს 

ნასწავლი მასალა და ამ მიზნით გამოიყენოს შესაბამისი კვლევის მეთოდები. პრაქტიკული საქმიანობის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია საველე გასვლები და დაკვირვებები. 


