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ბოლო პერიოდის გამოცდილებამ ცხადყო, რომ კომპიუტერული უზრუნველყოფის მაღალ დონეზე 

შექმნისათვის მხოლოდ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეთოდების გამოყენება არ არის საკმარისი, 

საჭირო ხდება გამოსაკვლევი პრობლემის ანალიტიკური გამოკვლევა, სხვადასხვა საგნობრივ არეში 

წარმოქმნილი ამოცანების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელების შექმნა. თანამედროვე ეტაპზე 

მიმდინარეობს მათემატიკური მოდელირებისა და პროგრამული ინჟინერიის სფეროების დაახლოების 

პროცესი. 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული აკადემიური  პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები არიან 

დარგის წამყვანი სპეციალისტები, რომლებსაც აქვთ როგორც სასწავლო, ასევე კვლევიტი მრავალწლიანი 

გამოცდილება. 

ქართულ უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს თანამშრომლობის მემორანდულები, როგორც 

საქართველოში, ასევე უცხოეთში არსებულ მრავალ სასწავლო და კვლევით დაწესებულებასთან. 

აკრედიტებულია - საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  #164 გადაწყვეტილება 

 

1. მიზანი 

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების 

მომზადებას, რაც რამდენადმე შეავსებს ბოლო წლებში საქარველოში შექმნილ ვაკუუმს და მიიზიდავს 

ახალგაზრდა მკვლევარებს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ამოცანების გადაწყვეტისათვის.  

 

კომპიუტერული მეცნიერებები წარმოადგენს ფუნდამენტურ სამეცნიერო მიმართულებას, რომელიც 

დაფუძნებულია მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებაზე.  

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და მათემატიკური მოდელირების არსებითად გამოყენების გარეშე 

წარმოუდგენელია თანამედროვე მეცნიერების ბევრი დარგის განვითარება. ბოლო პერიოდში სულ უფრო 

და უფრო იკვეთება ტენდენცია, რომ კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის მაღალ დონეზე 

შექმნისათვის სრულებით არ არის საკმარისი მხოლოდ ინფორმატიკის მეთოდების გამოყენება - საჭირო 

ხდება გამოსაკვლევი პრობლემის ანალიტიკური გამოკვლევა, სხვადასხვა საგნობრივ არეში წარმოქმნილი 

ამოცანების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელების შექმნა. მათემატიკური და კომპიუტერული 

მოდელირება წარმოადგენს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტელექტუალურ ბირთვს, რომლის გარეშეც 

შეუძლებელია სერიოზული კვლევების განხორციელება. ამდენად, თანამედროვე ეტაპზე მიმდინარეობს 

მათემატიკური მოდელირებისა და პროგრამული ინჟინერიის სფეროების დაახლოების პროცესი. დიდი და 
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სეროზული პრობლემების გადაწყვეტა შეუძლებელია კვლევის ამ ორი მიმართულების მჭიდრო 

ურთიერთკავშირის გარეშე.  

 

დოქტორანტურაში სწავლა მიმდინარეობს სადოქტორო პროგრამების მიხედვით. სადოქტორო პროგრამა 

გულისხმობს დოქტორანტის სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე ორიენტირებული 

დარგობრივი კურსების საშუალებით კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და მათემატიკური 

მოდელირების პრინციპების, თეორიული და გამოყენებითი ამოცანების კვლევის, თვისობრივი ანალიზის 

მეთოდების შესწავლას. მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ საკვლევი თემა უნდა ეხებოდეს საინფორმაციო და 

გამოთვლითი ტექნოლოგიების გარე საგნობრივი არეალიდან (ფიზიკა, ქიმია, საინჟინრო საქმე, ეკოლოგია, 

ეკონომიკა, ბიოლოგია, სოციოლოგია და სხვა) აღებული ამოცანების კვლევას. ეს კვლევა უნდა 

ეფუძნებოდეს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებულ რიცხვითი 

ექსპერიმენტის (კომპიუტერული სიმულაციის) მაღალმეცნიერულ დონეზე დაგეგმვასა და ჩატარებას. 

ამასთან, სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და უმაღლესი 

სკოლის მენეჯმენტის შესახებ სალექციო კურსის წაკითხვას  და დოქტორანტების ჩაბმას სასწავლო პრო-

ცესში. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ დოქტორანტებს მიეცემათ მათ მიერ არჩეული უცხო ენის 

მაღალ დონეზე შესწავლის საშუალება. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

სადოქტორო პროგრამის ”კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათემატიკური მოდელირება” წარმატებით 

დაძლევის შედეგად:  

 დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეიძენს კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და 

მათემატიკური მოდელირების დარგის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებულ ცოდნას, რაც მას მისცემს 

არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას; 

 ინფორმატიკის დოქტორი შეძლებს შეიმუშაოს კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, რომელიც მას 

მისცემს საშუალებას აწარმოოს სამეციერო საქმიანობა.  

 დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს ისეთი პრაქტიკული 

ამოცანების გადაჭრაში, რომლებიც დაკავშირებულია კომპიუტერული სიმულაციის მაღალმეცნიერულ 

დონეზე დაგეგმვასა და ჩატარებასთან; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს შეეძლება:  

 მნიშვნელოვანი სამეცნიერო-კლევითი და პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოების დამოუკიდებლად 

შესრულება;  

 კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი ამოცანის გადაწყვეტისას რიცხვითი ანალიზის მეთოდების, 

მათემატიკური მოდელირებისა და დაპროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიების მიზნობრივად 

გამოყენება;  

 გამოთვლითი ექსპერიმენტის დაგეგმვა და ჩატარება;  

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესში მონაწილეობა 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების, მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირების, რიცხვითი 

ანალიზის მიმართულებით.  

დასკვნის უნარი: 

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება:  
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 კონკრეტული სამეცნიერო და პრაქტიკული ხასიათის პროექტების გადაწყვეტისათვის საჭირო 

მონაცემების შეგროვება, მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დამუშავება, ანალიზი და ამის 

საფუძველზე მეცნიერულად დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;  

 ამა თუ იმ პრობლემის შესწავლისას წამოჭრილი ამოცანის ანალიზის საფუძველზე მოახდინოს 

პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

სწავლის შედეგად კურსდამთავრებულს უნდა გამოუმუშავდეს:  

 მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე დასკვნების ნათლად, ზუსტად და ადრესატისათვის მისაღები 

ფორმით მიწოდების უნარი, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით;  

 სამეცნიერო კვლევის შედეგების სტატიის სახით  გაფორმების უნარი; 

 როგორც ქართულ, ისე უცხო ენებზე საჭირო დოკუმენტაციის, მათ შორის სამეცნიერო სტატიების 

მომზადების  უნარი; 

 საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში უცხო ენაზე ჩართვის უნარი;  

 სამუშაო მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური 

რესურსების ეფექტიანად გამოყენების უნარი. 

სწავლის უნარი: 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეძლებს დამოუკიდებლად გაეცნოს და გააანალიზოს 

თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურა, რაც ხელს შეუწყობს მეცნიერების განვითარების შესაბამისად 

მისი აზროვნების ჰორიზონტის გაფართოებას. 

ღირებულებები: 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებული შეძლებს ზნეობრივი და სამეცნიერო ღირებულებებისადმი 

თავისი და კოლეგების დამოკიდებულების ობიექტურ შეფასებას, მათი დამკვიდრების მიზნით ინოვაცი-

ური მეთოდების შემუშავებას. 

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 

დოქტორანტურაში ჩაბარების მსურველს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

ხარისხი ინფორმატიკაში, მათემატიკაში, აგრეთვე ნებისმიერ საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო ან 

ეკონომიკურ სპეციალობაში. 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება სპეციალობაში გასაუბრების შედეგების მიხედვით. საჭიროა 

რომელიმე უცხო ენის ცოდნა  B2 დონეზე.   

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სწავლების პროცესში ძირითადად გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:  

 ვერბალური მეთოდი; 

 წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობის მეთოდი; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: მასალის 

დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის შესრულება, სამეცნიერო ნაშრომის შესრულება, 

სემინარებისათვის სამეცნიერო მოხსენებების მომზადება;  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების საწყის ეტაპად იღებს 

დარგში არსებულ რაიმე პრობლემას.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

საკვლევი მასალის მოძიებისათვის, და სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელთან კონტაქტისათვის 

ინტერნეტის გამოყენება. 


