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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

გეოფიზიკა 
 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი გეოფიზიკაში   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი გეოლოგიაში 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: მანანა კაჭახიძე 

საკონტაქტო პირი და ნომერი: 555 39 25 45 

 

საქართველოს განსაკუთრებული გეოლოგიური აგებულების სპეციფიკიდან და რთული გეოეკოლოგიური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ამ დარგში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.  

პროგრამაში ჩართული პერსონალი, მსოფლიოს გამოჩენილ მეცნიერებთან ერთად, ჩართულები არიან გეოფიზიკის 

და გეოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევებში (როგორც ექსპერიმენტული, ასევე თეორიული 

მიმართულებით). სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ იყვნენ 

ლიდერები გეოფიზიკის და გეოლოგიის სფეროში.  

პროგრამის ხელმძღვანელი, მანანა კაჭახიძე არის მრავალი ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი, 

მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო პროექტებში. 

 

1. მიზანი 

სადოქტორო პროგრამის  მიზანია გეოფიზიკის დარგში ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც იქნებიან 

პროფესიული მოღვაწეობის ლიდერები შესაბამის სფეროში; მათ უნდა შესწევდეთ უნარი  კრიტიკულად 

გაანალიზონ დაგროვილი იდეები და თანამედროვე სამეცნიერო სტანდარტების გათვალისწინებით შექმნან ახალი 

ცოდნა, გაავრცელონ ის  პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით; 

 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მკვლევარი, რომელსაც თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით შეეძლება 

დამოუკიდებლად აწარმოოს სამეცნიერო კვლევები გეოფიზიკის მიმართულებით; განუვითაროს დოქტორანტს 

მის წინაშე დასმული ამოცანის მიმართ შემოქმედებითი მიდგომისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 

მიღების უნარი. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

დოქტორანტს აქვს გეოფიზიკის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი 

პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). მას შეუძლია არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრება 

და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება; 

 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს აქვს გეოფიზიკის დარგში კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვისა და 

ძიების შედეგად ახალი ცოდნის შექმნის უნარი, რაც მას აძლევს საშუალებას კრიტიკულად შეაფასოს და დაიცვას 

მოპოვებული ცოდნა. შეუძლია კვლევის თანამედროვე მეთოდებით  გამოიკვლიოს ლითოსფერო-ატმოსფერო-

იონოსფეროში (ლაი)  მიმდინარე პროცესები. 
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია მის წინაშე მდგარი გეოფიზიკური ამოცანებისა და პრობლემების (მათ შორის 

საინჟინრო) პრაქტიკულად გადაწყვეტის უნარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გლობალური კატაკლიზმებისა და 

კატასტროფების პრობლემების შესწავლისა და რისკების შემცირების თვალსაზრისით. 

დასკვნის უნარი: 

დოქტორანტი  გამომუშავებული აქვსახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი 

დაეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 

 

შეუძლია ლოგიკური, მეცნიერული დასკვნების გაკეთება სპეციალური ლიტერატურის, ჩატარებული კვლევების, 

საერთაშორისო ურთიერთობებით მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე;  

 

შეუძლია წარსულში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შესაბამისი დასკვნების გაკეთება, 

სამომავლო პროექტების დაგეგმვისათვის და განვითარებისათვის. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

კურსდამთავრებული აქტიურად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს 

დარგის თავისებურებების გათვალისწინებით და შეუძლია კოლეგებთან და ფართე საზოგადოებასთან საჭირო 

ინფორმაციისა და აქტუალური პრობლემების განხილვა  ქართულ და ინგლისურ/რუსულ  ენაზე.  

გამომუშავებული აქვს არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადების უნარი; 

სწავლის უნარი: 

კურსდამთავრებულს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, გააჩნია ახალიიდეების 

შესწავლის მზაობა და  საჭირო კვლევების ჩატარების უნარი; 

შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს როგორც სწავლის, ასევე სწავლების პროცესი: მას აქვს 

შესაძლებლობა არა მარტო  ასწავლოს სხვასაც, არამედ ზუსტად და ადგინოს შემდგომი სწავლის საჭიროების 

აუცილებლობა; პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით, საკუთარი სწავლის 

მიმართულებების განსაზღვრა; 

ღირებულებები: 

კურსდამთავრებული მონაწილეობს პროფესიული ღირებულებების ფორმირების პროცესში და იბრძვის მის 

დასამკვიდრებლად (სიზუსტე, პუნqტუალობა, ობიეqტურობა, გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვა). ასევე 

იცავს ეთიკისა და მორალის დადგენილ ნორმებს. 

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.  
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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 საბუნებისმეტყველო ან საინჟინრო (საინჟინრო 

ფიზიკა, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა) მეცნიერებათა მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის ქონა. გათვალისწინებული იქნება კონკურსანტების მიერ სამეცნიერო ღონისძიებებში 

(კონფერენციები, სიმპოზიუმები და სხვა) და სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობა, სამეცნიერო 

პუბლიკაციები ადგილობრივ, საზღვარგარეთულ და საერთაშორისო გამოცემებში. სპეციალობაში გასაუბრების 

წარმატებით გავლა. 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა მოხდეbა კონკურსის წესით, უცხო ენაში (ინგლისური/რუსული) ტესტირებისა  

(სერტიფიკატის არ ქონის შემთხვევაში) და სპეციალოbაში გასაუbრეbის შედეგეbის მიხედვით.   

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

 

 

დოქტორანტურაში სწავლებისას გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:   

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; დემონსტრირების მეთოდი, ინდუქციის მეთოდი,  დედუქციის 

მეთოდი, ანალიზი და სინთეზის მეთოდი  ელექტრონული სწავლების მეთოდი; სამეცნიერო 

თვალსაზრისების შეპირისპირების მეთოდი.  

   სწავლებისა და სწავლის მეთოდოლოგია და მათი შესაბამისობა პროგრამის მიზნებთან 

     გეოლოგიურ-გეოფიზიკური ამოცანების გადაწყვეტისას კვლევები წარმოებს თანამედროვე 

გეოფიზიკური, გეოლოგიური  და მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით; კვლევები წარმოებს 

ერთობლივად საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრებთან ერთად (იტალია, ა.შშ. ჩინეთი, იაპონია). 

     პროგრამის უმთავრესი კვლევითი კომპონენტი არის  სადისერტაციო ნაშრომი, რომელიც 

სრულდება გამოცდილი მკვლევარის ხელმძღვანელობით. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ საწარმოო-

პრაქტიკული საქმიანობის, ან აკადემიური კარიერის არჩევა, სადაც მათ მიერ მიღებული გამოცდილება და 

პროფესიული უნარ-ჩვევები მისცემენ სწრაფი წინსვლის შესაძლებლობებს. 



4 

 
        


