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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათემატიკური მოდელირება 
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დოქტორი 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: თემურ ნანეიშვილი 

საკონტაქტო პირი და  ნომერი: 593 31 43 88 

 

მეხსიერების ფუნდამენტური ნერვული მექანიზმების შესწავლა თანამედროვე ნევროლოგიის, 

ფსიქიატრიისა და კოგნიტური ფსიქოლოგიის აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. საგანმანათლებლო 

პროგრამა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, დოქტორანტს აძლევს კომპლექსურ ცოდნას ქცევის 

ფსიქოფიზიოლოგია, ნეიროანატომია, ნეიროქიმია და სხვ. მიმართულებით. საჭიროების შემთხვევაში,  

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის საჭირო აპარატურით და მასალებით დოქტორანტებს  

უზრუნველყოფს ი.ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტურ 

ფუნქციათა ლაბორატორია, ქართულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ბიოლოგიის ლაბორატორია, სადაც 

შესაძლებელია  მასალის ანალიზი. 

ქართულ უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, როგორც 

საქართველოში, ასევე უცხოეთში  არსებულ სასწავლო და კვლევით დაწესებულებთან. 

პროგრამის ხელმძღვანელს, აკადემიკოსს თეიმურაზ ნანეიშვილს და პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალს აქვს სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ისინი 

არიან დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, რაც უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური დოქტორების 

მომზადებას.  

აკრედიტებულია - საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  #33 გადაწყვეტილება 

 

1. მიზანი 

მეხსიერება წარმოადგენს ადამიანისა და ცხოველის მიზანმიმართული ქცევის ორგანიზების 

უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ფუნქციურ ერთეულს. მეხსიერების დარღვევა საფუძვლად უდევს მრავალ 

ქცევით პათოლოგიას: ალცჰეიმერის დაავადებას, ჰანტიგტონის დაავადებას და სხვა ისეთ მძიმე ნერვულ 

დარღვევებს, რომლებიც ადამიანის დეპერსონალიციით, ხოლო, უარეს შემთხვევაში, ლეტალურად 

სრულდება. შესაბამისად, მეხსიერების ფუნდამენტური ნერვული მექანიზმების შესწავლა თანამედროვე 

ნევროლოგიის, ფსიქიატრიისა და კოგნიტიური ფსიქოლოგიის აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. 

თანამედროვე მოთხოვნებით მეხსიერების მექანიზმების მკვლევარი აღჭურვილი უნდა იყოს 

კომპლექსური (ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია, ნეიროანატომია, ნეიროქიმია და სხვ.) ცოდნით და ფლობდეს 

კვლევის თანამედროვე მეთოდებს. ამ პრობლემის შესწავლით დაინტერესებული სამეცნიერო-კვლევითი 

დაწესებულებები  და სამედიცინო კლინიკებთან არსებული ლაბორატორიები ასეთი კომპეტენციების 

მქონე ახალგაზრდა  სპეციალისტების დეფიციტს განიცდიან.  

მოცემული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მეხსიერების ნერვული მექანიზმების მცოდნე 

მაღალკვალიფიციური მეცნიერ-მკვლევარის მომზადება, რომელსაც მოლეკულური და სისტემურ 

დონემდე ეცოდინება მეხსიერების ნერვული მექანიზმების ფუნქციური ორგანიზაციის პრინციპები. 

დოქტორანტი უნდა გაეცნოს მეხსიერების ნერვული მექანიზმების შესახებ ძირითად ლიტერატურულ და 
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პერიოდულ გამოცემებში წარმოდგენილ წყაროებს, აგრეთვე დაეუფლოს კვლევის თანამედროვე 

მეთოდებს იმგვარად, რომ დამოუკიდებლად შეძლოს ექსპერიმენტული ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის წარმართვა.  თეორიულ კურსის გავლის შემდეგ დოქტორანტმა უნდა შეძლოს ლექციათა 

კურსის შედგენა და ლექცია-სემინარების წარმართვა უმაღლესი სკოლის შესაბამისი სპეციალობის 

მსმენელებთან. პროგრამის საბოლოო მიზანია კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც 

შეძლებს წარმატებით განახორციელოს პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი აღიჭურვება უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნით 

მეხსიერების ნერვული მექანიზმების ფუნქციური ორგანიზაციის კანონზომიერებათა შესახებ, იგი 

საფუძვლიანად გაეცნობა ნერვული სისტემის ანატომიას, ბიოქიმიას, აითვისებს მეხსიერების ნერვული 

მექანიზმების ექსპერიმენტული კვლევისათვის გამოყენებად თანამედროვე მეთოდიკებს. 

კურსდამთავრებული შეძლებს ნორმალური ქცევისა და ფსიქიკურ (ქცევით) დარღვევათა განვითარების 

ნეირობიოლოგიური მექანიზმების შეცნობისათვის საბაზისო დისციპლინების სწავლით მიღებული 

ცოდნის გამოყენებას. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

სადოქტორო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ დოქტორს ექნება საკმარისი 

ცოდნა და კვალიფიკაცია, დამოუკიდებლად დაგეგმოს, განახორციელოს და ზედამხედველობა გაუწიოს 

ინოვაციურ კვლევებს; შეეძლება შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და 

მიდგომები, რომლებიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში. პროგრამის დასრულების 

შემდეგ დოქტორი დაუფლებული იქნება სისტემურ უნარებს, რაც საშუალებას მისცემს მას, იოლად 

შეძლოს ადაპტირება ახალ სიტუაციებში, თანამედროვე მეთოდოლოგიით იკვლიოს (იმუშაოს) 

ინდივიდუალურად და, საჭიროების შემთხვევაში, ჯგუფთან ერთად. ადამიანის  მეხსიერების ნერვული 

მექანიზმების შესახებ საბაზისო თეორიული ცოდნის შეძენასთან ერთად, დოქტორანტს განუვითარდება 

სისტემურად აზროვნებისა და ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარი. ცოდნის პრაქტიკულად 

გამოყენების უნარს დოქტორანტები შეიძენენ სადისერტაციო თემით გათვალიწინებული ექსპერიმენტების 

დაგეგმვის, მიღებული შედეგების ანალიზის, სამეცნიერო სტატიებისა და სადისერტაციო შრომის 

გაფორმების პროცესში. ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარი დაეხმარება დოქტორს მომავალ 

საქმიანობაში, რათა შეძლოს დოქტორანტურაში მიღებული საბაზისო ცოდნის გამოყენება სამეცნიერო და 

პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესში. 

დასკვნის უნარი: 

თეორიული კურსების შესწავლის, სპეციალური ლიტერატურის გაცნობისა და ექსპერიმენტული 

მონაცემების კორექტული ანალიზის საფუძველზე დოქტორანტი შეიძენს მიღებული ექსპერიმენტული 

მონაცემების საფუძველზე ფაქტობრივი და თეორიული დასკვნების გაკეთების უნარს. ლოგიკური 

დასკვნების გაკეთების უნარის შეძენა დაეხმარება დოქტორანტს მომავალ პედაგოგიურ საქმიანობაში, 

ლექციების კურსის კვალიფიციურად შედგენასა და კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი  საქმიანობის 

დაგეგმვასა და წარმართვაში. სადოქტორო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ 

დოქტორს ექნება საკმარისი ცოდნა და კვალიფიკაცია, კრიტიკულად მიუდგეს ახალ, რთულ და 

წინააღმდეგობრივ მოსაზრებებს, მოახდინოს აკადემიური სინთეზი და შეფასება. ექნება საკმარისი უნარ-

ჩვევები და ცოდნა, დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილება პრობლემის 

გადაჭრისათვის. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

დღევანდელ გლობალურ სამყაროში თანამედროვე მოთხოვნათა შესატყვისი კომპლექსური სამეცნიერო 

შრომის შესასრულებლად მკვლევარს უნდა ჰქონდეს კოლეგებთან და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის 
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უნარი. სადისერტაციო შრომის შესრულების პროცესში დოქტორანტი გამოიმუშავებს კოლეგებთან 

ტოლერანტობისა და კომუნიკაციის უნარს. კომუნიკაციის უნარის შეძენაში მას დაეხმარება სამეცნიერო 

ფორუმებში მონაწილეობა. სადოქტორო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ 

დოქტორს ექნება საკმარისი ცოდნა, ქართულად და ერთ უცხო ენაზე მაინც ადეკვატურად და ეფექტიანად 

გადასცეს რთული და სადავო სამეცნიერო ნეირობიოლოგიური ინფორმაცია კოლეგებსა და ფართო 

საზოგადოებას (ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისწინებით). სადოქტორო კურსის გავლის 

პროცესში დოქტორანტი დაეუფლება თანამედროვე ტექნოლოგიურ საშუალებებსა და უახლეს 

ინტერდისციპლინარულ მეთოდებს, რომლებიც გაუიოლებს მას კოლეგებთან თუ მომიჯნავე დარგების 

სპეციალისტებთან კომუნიკაციის პროცესს. 

სწავლის უნარი: 

თეორიული საკითხების სწავლის უნარი გამოვლინდება და სრულყოფილი იქნება სემინარული მუშაობის 

პროცესში, ხოლო სამეცნიერო კვლევის მეთოდების სწავლის უნარს დოქტორანტი სრულყოფს 

სპეციალური კურსის გავლისა და სამეცნიერო ლაბორატორიაში მოღვაწეობის შედეგად. სწავლის უნარის 

სრულყოფა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური მკვლევარი-ნეირომეცნიერისა და 

ლექტორის ჩამოყალიბებას.  დოქტორს ექნება საკმარისი კვალიფიკაცია, ნეირომეცნერებები 

წარმატებულად ასწავლოს უნივერსიტეტსა და სხვა ტიპის უმაღლეს სასწავლებლებში; შეეძლება 

წარმატებულად დაგეგმოს და მართოს სწავლების პროცესი. 

ღირებულებები: 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ახალი 

ღირებულებების (რთული ფუნქციური სისტემების ორგანიზების კანონზომიერებათა შეცნობა) 

დამკვიდრებაში; შეიმუშაოს ტრადიციულ მყარ ღირებულებათა დამკვიდრების ინოვაციური მეთოდები 

და ახალ ღირებულებათა დამკვიდრების გზები/საშუალებები. 

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. 
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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 

    მაგისტრის ხარისხი  ბიოლოგიაSi,  ფსიქოლოგიაში ან მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო 

კურსის დიპლომი.  საჭიროა რომელიმე უცხო ენის ცოდნა  B2 დონეზე. დოქტორანტურაში ჩარიცხვა 

ხდება სპეციალობაში გასაუბრების შედეგების მიხედვით. 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

დოქტორანტურაში სწავლებისას გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:   

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (სწავლების მესამე საფეხურის მიზნების გათვალისწინებით); 

- დემონსტრირების მეთოდი (სამეცნიერო პრობლემის არსში ჩაღრმავების მიზნით);  

- ინდუქციის მეთოდი (საანალიზო მასალის სრულყოფილი დამუშავებისა და განზოგადების მიზნით); 

-ანალიზისა და სინთეზის მეთოდი (დოქტორის მთავარი უნარის - ახალი თვალსაზრისის კონსტრუირების    

გამომუშავების მიზნით); 

- წიგნზე მუშაობის მეთოდი;  

- ელექტრონული სწავლების მეთოდი. 

 


