
 

სსიპ-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

დანართი №1 

პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

 

პროგრამის 

სახელწოდება 

(ქართულად და 

ინგლისურად) 

არქეოლოგია/Archaeology 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

(ქართულად და 

ინგლისურად) 

არქეოლოგიის დოქტორი/Doctor in  Archaeology 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი 

განაწილება 

პროგრამის მოცულობა: 180 კრედიტი: 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 (არაუმეტეს 5) 

სასწავლო წელი და მისი სასწავლო კომპონენტი მოიცავს არაუმეტეს 60 კრედიტს: 

40 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კურსები. აქედან: 5-5 

კრედიტი ეთმობა შემდეგ კურსებს: კვლევის დიზაინი და აკადემიური წერა 

დოქტორანტებისთვის, სწავლების თანამედროვე მეთოდები, არქეოლოგიური 

კვლევის მეთოდოლოგია და თანამედროვე მეთოდები, სემინარი დარგში და 

ქვედარგში, ხოლო 15 კრედიტი - პროფესორის ასისტენტობას; 

20 კრედიტი - ეთმობა ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევით კურსებს; 

სამეცნიერო კომპონენტი მოიცავს დოქტორანტის 2 კოლოკვიუმს და სადისერტაციო 

ნაშრომის შესრულებას. 

დეტალური ინფორმაცია სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტის სემესტრულ 

გადანაწილებაზე იხ. დანართში - სასწავლო გეგმა. 

სწავლების ენა 
პროგრამა ხორციელდება ქართულ ენაზე. 

 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღ

ვანელები 

 

ემერიტუსი პროფესორი შოთა მამულაძე, 

პროფესორი მერაბ ხალვაში, 

ასოც. პროფესორი ემზარ კახიძე 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 1 

დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება 

მიენიჭოს უცხოეთის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს „უმაღლესი განათლე-

ბის შესახებ“ საქართველოს კანონის 50–ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

დოქტორანტურაში მიღების წესი რეგულირდება ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს 

დადგენილებით (დადგენილება #19): 

 
1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2005 წლის 28 მარტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ №127 ბრძანების შესაბამისად. დოქტორანტურაში მიღების წესი 

რეგულირდება შესაბამისი ფაკულტეტის დებულებით. 



დოქტორანტობის კანდიდატს კონკურსში მონაწილეობისათვის მოეთხოვება: 

ა) სადოქტორო კვლევითი პროექტის მოკლე ანოტაცია და სავარაუდო სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის თანხმობა; 

ბ) ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნა; 

გ) ქართული ენის არანაკლებ B1 დონეზე   ცოდნა (იმ კანდიდატისათვის, რომლი-

სთვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის და სურს სწავლა ქართულენოვან 

პროგრამაზე). კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ენის ცოდნის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი ან ბსუ-ში ჩააბაროს გამოცდა ქართულ ენაში; 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო, ფაკულტეტის მიმართვის საფუძველზე, 

განსაზღვრავს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღებ კონტინგენტს. დოქტორანტურაში 

მისაღები კონკურსი ცხადდება შემოდგომის სემესტრისთვის ბსუ-ს რექტორის 

ბრძანების საფუძველზე, რომლითაც განისაზღვრება: წარსადგენი საბუთების ნუსხა; 

მათი წარდგენის ადგილი და ვადა; თითოეულ პროგრამაზე მისაღები გამოცდების 

(უცხო ენაში და გასაუბრება სპეციალობაში) ჩამონათვალი, მათი ჩატარებისა და 

გასაჩივრების ვადები; სარეგისტრაციო, საგამოცდო და საპრეტენზიო (სააპელაციო) 

კომისიების შემადგენლობა. დოქტორანტურაში მისაღები კონკურსის შესახებ 

ინფორმაცია განთავსებულია ბსუ-ს ვებ-გვერდზე. დოქტორანტურაში მისაღები 

გამოცდა/გასაუბრება ტარდება სპეციალობების მიხედვით (საგამოცდო საკითხები 

და ლიტერატურა სპეციალობების მიხედვით ქვეყნდება ბსუ-ს ვებ-გვერდზე). 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

მიზანი 

 

არქეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია: 

 

1. მისცეს დოქტორანტს ახალი და სისტემური ცოდნა საქართველოს, კავკასიის, 

აღმოსავლეთ ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და მცირე აზიის არქეოლოგიის 

აქტუალურ საკითხებზე უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით.   ამასთან ერთად, 

ბსუ-ს მისიიდან და რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე პრიორიტად 

მიიჩნიოს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს არქეოლოგიის კვლევა-ძიება; 

2. გამოუმუშავოს დოქტორანტს საქართველოს, კავკასიის, აღმოსავლეთ ევროპის, 

ახლო აღმოსავლეთისა და მცირე აზიის უძველესი ცივილიზაციების, 

წინარექრისტიანული და შუასაუკუნეების კულტურების ურთიერთკავშირის, 

გავლენებისა და მნიშვნელობის გაცნობიერება-გააზრება; 

3. მოამზადოს არქეოლოგიის დარგის საერთაშორისო სტანდარტების კონკურენ-

ტუნარიანი სპეციალისტი, შეუქმნას მას მაღალი ხარისხის კვლევითი გარემო, 

რათა მან შეძლოს არქეოლოგიური კვლევებისთვის საჭირო უახლესი მეთოდე-

ბისა და ტექნიკის გამოყენება; 

4. ჩამოუყალიბოს დოქტორანტს კვლევის მყარ თეორიულ საფუძველზე კრიტი-

კული აზროვნების, ინტერპრეტაციისა და ინტერკულტურული კვლევის უნარ-

ჩვევები, ახალი სამეცნიერო იდეების ანალიზის, შეფასებისა და დაცვის უნარი; 

ასევე, მაღალი აკადემიური დონის ნაშრომების შექმნისა და საერთაშორისო 

სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირების უნარი; 

5. განუვითაროს და ჩამოუყალიბოს დოქტორანტს შეძენილი ცოდნის ტრანსფერის 

უნარი, სწავლისა და სწავლების უნარ-ჩვევები, რათა შეძლოს თანამედროვე 

სტანდარტების შესაბამისი პედაგოგიური მოღვაწეობა და, ზოგადად, აქტიური 

სოციალური პოზიციების დაკავება. 

 

ჩვენს ხელთ არსებული რესურსების გათვალისწინებით, დოქტორანტებისათვის 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შეთავაზებული იქნეს  შემდეგი საკვლევი თემები: 
 

1. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ადრესამიწათმოქმედო კულტურის უძველესი 

კერა: მიმთვისებლური მეურნეობიდან მწარმოებლურზე გადასვლის სპეციფიკის 

ჩვენება თანამედროვე აჭარა-გურიის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ახალი ქვის ხანის 



ძეგლების მიხედვით; 

2. ჭოროხის აუზი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი მეტალოგენური კერა, კოლხური 

ტომობრივი კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის უძველესი აკვანი: აია-კოლხე-

თის, დიაოხ/დაიაენის  ლოკალიზაციის პრობლემები, გვიანბრინჯაო-ადრერკინის 

ხანის უახლესი აღმოჩენები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე; 

3. კოლხეთი (ჭოროხის აუზი, ჩაქვისწყლის, ჩოლოქ-ოჩხამურის, სუფსა-გუბაზეულის 

და ოჩხომურის ხეობები) რკინის მეტალურგიის უძველესი კერა; 

4. შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაციის საკითხი ქართულ და უცხოურ 

ისტორიოგრაფიაში, იონური და ატიკური ეტაპები; 

5. კოლხური კლასიკა: ფიჭვნარის ძვ.წ. V ს ადგილობრივი მოსახლეობის სამაროვანი, 

ანტიკურ სამყაროსთან ურთიერთობების პრობლემების შესწავლა ფიჭვნარის 

კლასიკური ხანის ბერძნული ნეკროპოლის მასალების მიხედვით; 

6. კოლხეთის სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობები ანტიკურ 

სამყაროსთან; 

7. კლასიკური ხანის აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მოსახლეობის ყოფა და 

კულტურა 

8. კოლხთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენები, რელიგიური კულტები. 

9. ელინიზმი და კოლხეთი: ნამოსახლარები, ნაქალაქარები, სამაროვნები; 

10. კოლხეთი და იბერია საერთაშორისო სავაჭრო-სატრანზიტო სისტემათა 

ორბიტაში: ტრანსკავკასიური სავაჭრო-სატრანზიტო გზის ამოქმედება; 

11. კლასიკური და ელინისტური ეპოქის კოლხური კერამიკა; 

12. ატიკური მოხატული, ორნამენტირებული და სადა კერამიკა; 

13. კერამიკული ტარა აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთიდან; 

14. საიუველირო ხელოვნების ნიმუშები; 

15. ფერადი მინის ჭურჭელი და ტორევტიკა; 

16. ნუმიზმატიკური ძეგლები; 

17. რომაული გარნიზონები და მასთან დაკავშირებული არტეფაქტები აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთში; 

18. ბიზანტია და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ახ.წ. IV-VII საუკუნეებში. 

19. ადრებიზანტიური ხანის ქალაქები და ნამოსახლარები: პეტრას ლოკალიზაციის 

საკითხები, ისტორიული ჭანეთის ზღვისპირა ზოლის ბიზანტიური 

საფორტიფიკაციო სისტემები; 

20. განვითარებული შუა საუკუნეების საფორტიფიკაციო ნაგებობები აჭარასა და 

ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში; 

21. განვითარებული შუა საუკუნეების საეკლესიო ნაგებობები აჭარასა და ისტორიულ 

ტაო-კლარჯეთში; 

22. განვითარებული შუა საუკუნეების გზები და საგზაო ნაგებობანი აჭარასა და 

ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში; 

23. სამარხთა ტიპები და დაკრძალვის წესები განვითარებული შუა საუკუნეების 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში; 

24. გვიანი შუასაუკუნეების არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლები სამხრეთ-

დასავლეთ საქართველოში; 

25. ოსმალური იმპორტული ნაკეთობანი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოდან. 

 

 

სამეცნიერო სიახლე, აქტუალობა: 

ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემატიკის ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით 

არსებობს მდიდარი სამეცნიერო მემკვიდრეობა, რომელიც ეფუძნება წინარე 

პერიოდის და მოქმედი მეცნიერების კვლევებს, თუმცა, დასახელებული 

პრობლემების საბოლოო გადაწყვეტისათვის არსებული მეცნიერული მემკვიდრეობის

გამოყენებასთან ერთად აუცილებელია მათი გააზრება დღევანდელი კვლევის 



მეთოდების, მიდგომების, უცხოელ კოლეგებთან ერთობლივი მუშაობისა და კვლევის

ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. საკვლევი თემატიკის შერჩევისას პრიორიტეტი 

ენიჭება იმ საკითხებს, რომლებიც უშუალოდ კავშირშია საქართველოსთან და 

შესაძლებლობას იძლევა ახლებურად გავიაზროთ მთელი რიგი ისტორიული 

პროცესები. ცხადია, რეგიონის სპეციფიკიდან და ბსუ-ს მისიიდან გამომდინარე, 

ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 

ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხების კვლევაზე. 

სწავლის შედეგები: სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული: 

ა) ცოდნა და გაცნობიე-
რება 

1. აცნობიერებს საქართველოს, კავკასიის, აღმოსავლეთი ევროპის, ახლო 

აღმოსავლეთისა და მცირე აზიის უძველესი ცივილიზაციების, წინარექრისტია-

ნული და შუასაუკუნეების კულტურების ურთიერთკავშირს, გავლენებს, 

თავისებურებებს  და მათ მნიშვნელობას; 

2. ფლობს თანამედროვე არქეოლოგიის ძირითად მეთოდებს და მეთოდოლო-

გიებს, კვლევის უახლეს მიდგომებს. 

ბ) უნარები 

3. შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ბაზების გამოყენებით გეგმავს და 

ახორციელებს ავთენტურ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას არქეოლოგიის 

ქრონოლოგიურ თუ სივრცით განზომილებებში; 

4. იყენებს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის საველე, ლაბორატორიული თუ 

კამერალური მუშაობის მეთოდებს, ახდენს მიღებული შედეგების ადეკვატურ 

ანალიზს და ინტერპრეტაციას; ძველი თეორიების კრიტიკულ ანალიზს და 

ახლის განვითარებას. 

5. ახდენს საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებსა თუ პუბლიკაციებში საკუთარი 

ხედვების, უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების მაქსიმალურ წარმოჩენას; 

6. საკვლევ პრობლემაზე მუშაობისას იყენებს იმ კვლევით და ანალიტიკურ 

მიდგომებს, რომლებიც შესაბამისობაშია  საკვლევი პრობლემის სპეციფიკასთან 

და სრულად პასუხობს თანამედროვე მეცნიერებაში არსებულ მოთხოვნებს; 

7. კვლევების გასაგრძელებლად მოიძიებს ადეკვატურ თემებს, ახდენს 

მონაცემების სისტემატიზაციას, ლოგიკური და გააზრებული არგუმენტების 

ჩამოყალიბებას (ზეპირად და წერილობითი ფორმით),  ახალი, რთული და 

წინააღმდეგობრივი ხასიათის მოსაზრებების და მიდგომების კრიტიკულ 

ანალიზს და შეფასებას; 

8. ახდენს კომუნიკაციას ნებისმიერ დონეზე, ახორციელებს ინფორმაციის 

გასაგებად მიწოდებას ყველა დაინტერესებული მხარისათვის შესაბამისი 

ტერმინოლოგიის გამოყენებით, როგორც მშობლიურ, ასევე, უცხოურ ენებზე; 

9. ფლობს ახლის სწავლა/სწავლების, განსხვავებულ გარემოსთან ადაპტირების, 

ინდივიდუალურად და ჯგუფურად მუშაობის და სხვათა მოსაზრების 

პატივისცემის უნარებს. 
 

გ) პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 

10. ახორციელებს სასწავლო და კვლევითი პროცესების დამოუკიდებლად დაგე-

გმვას  და კვლევის ახალი, ორიგინალური შედეგების სამეცნიერო მიმოქცევაში 

დამკვიდრებას; 

11. სამეცნიერო-კვლევით მუშაობასა და სასწავლო პროცესში ნერგავს ინოვაციურ 

ღირებულებებს, აწარმოებს წარმატებულ სოციალურ ინტერაქციას და 

კვლევისას იცავს ინტერკულტურული და აკადემიური კეთილსინდისიერების 

პრინციპებს; 

12. შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში განხორციელების გზით 

გეგმავს საკუთარ უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას. 



სწავლება-სწავლის 

მეთოდები 

პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლისა და სწავლების 

მეთოდები ორიენტირებულია დოქტორანტისთვის სხვადასხვა კომპეტენციის გამო-

მუშავებაზე; სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკული შეფასების, დამოუკიდებელი 

აზროვნების, ალტერნატიული თვალსაზრისის მოსმენისა და საკუთარი თვალ-

თახედვის დაცვის, ლოგიკური დასკვნების გაკეთების გამოტანის უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებაზე. სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში, სასწავლო კურსების, 

სემინარების, კოლოკვიუმების, კონფერენციებში მონაწილეობის, მაღალრეიტინგულ 

ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების გზით, ხელი შეეწყობა სწავლისა და 

კვლევის შედეგების მიღწევას. 

სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძ-

ლებელია მხოლოდ ერთი მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება 

სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა 

შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას ვიზუალური პრეზენტაციის 

სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება; იმართება 

დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა  

დავალება, რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის გაკეთების 

გზით და სხვ. 

არქეოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების მეთო-

დოლოგია ორიენტირებული უნდა იყოს კვლევაზე, რომელსაც წინ უნდა უძღოდეს 

კვლევითი კომპეტენციის განმავითარებელი კურსები. კვლევითი კომპონენტი 

გამჭოლად უნდა გასდევდეს პროგრამას. მისი თანმიმდევრული განხორციელებით 

უნდა მიიღწეოდეს სტუდენტებში კვლევითი და სამეცნიერო უნარების 

განვითარება, რაც პროგრამის დასკვნით ეტაპზე საკვალიფიკაციო ნაშრომით 

დადასტურდება. 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ძირითად მეთოდებად გამოიყენება: 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი (ლექცია) 

2. სემინარი (სწავლება მცირე ჯგუფებში) 

3. წიგნზე მუშაობის მეთოდი 

4. წერითი მუშაობის მეთოდი 

5. დემონსტრირების მეთოდი 

6. პრაქტიკული მეთოდები//პროფესიული უნარების პრაქტიკა 

7. დისკუსია/დებატები 

8. დემონსტრირება 

9. ინდუქცია/დედუქცია 

10. ანალიზი/სინთეზი 

11. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა 

12. გონებრივი იერიში (Brain storming) 

 

ეს ჩამონათვალი, ბუნებრივია, არასრულია. წარმოდგენილი მეთოდების გარდა, 

პროფესორს შეუძლია სწავლების სხვა მეთოდების შერჩევა და გამოყენებაც, 

გამომდინარე კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან. 



შეფასების სისტემა 

 

 

სასწავლო კომპონენტის  შეფასება: 

სასწავლო კურსებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებისა და ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 

ოქტომბრის №111 (კოდიფიცირებული) დადგენილებით დამტკიცებული 

მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყოველ სასწავლო დისციპლინაში ხორციელდება 

100-ქულიანი სისტემით (მიმდინარე აქტიურობის შეფასება – 40 ქულა, შუალედური 

გამოცდები - 20 ქულა, დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა). 

მიმდინარე შეფასება შეიძლება მოიცავდეს: 

ა) წერით გამოკითხვებს - წერითი დავალება, ტესტი, რეზიუმე, ქვიზი, საშინაო 

დავალება, ესე და სხვ. 

ბ) ზეპირ გამოკითხვებს - დისკუსია, დებატები, პრეზენტაცია, სემინარი, აქტივობა 

და სხვ. 

გ) შეფასების სხვა სახის კომპონენტს - პროექტი, რეფერატი, პრეზენტაცია და სხვ. 

ყოველ კონკრეტულ სასწავლო კურსში, მიმდინარე აქტიურობის ყველა 

კომპონენტში, სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს ქულათა გარკვეული მაქსიმუმი. 

ქულათა მაქსიმუმი მითითებულია შესაბამის სილაბუსში და განისაზღვრება 

პროფესორის მიერ ინდივიდუალურად შემდეგი მინიმალური მოთხოვნების 

გათვალისწინებით: 

ა) მიმდინარე შეფასების თითოეული წერითი გამოკითხვა (რომელიც შეიძლება 

მოიცავდეს სხვადასხვა სირთულის, ფორმისა და შინაარსის თეორიულ საკითხებს, 

პრაქტიკულ დავალებებს, სიტუაციურ ამოცანებს, ღია, დახურულ ან/და 

მრავალპასუხიან ტესტებს და სხვ.) შეიძლება შეფასდეს მაქსიმუმ 10 ქულით; 

ბ) მიმდინარე შეფასების თითოეული ზეპირი გამოკითხვა შეიძლება 

შეფასდეს მაქსიმუმ 5 ქულით; 

გ) მიმდინარე შეფასებებში, შუალედურ და დასკვნით გამოცდებში 

გამოყენებული ღია ტესტი ან მრავალპასუხიანი დახურული ტესტი შეიძლება 

შეფასდეს მაქსიმუმ 1 ქულით; 

დ) მიმდინარე შეფასებებში, შუალედურ და დასკვნით გამოცდებში 

გამოყენებული დახურული ერთპასუხიანი ტესტი შეიძლება შეფასდეს მაქსიმუმ 

0.5 ქულით. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: 

შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 21 ქულა, 

ხოლო დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია - 20 ქულა. 

სტუდენტის საბოლოო შეფასება: 

 სტუდენტს სასწავლო კურსი ათვისებულად ჩაეთვლება, თუ ის მიიღებს 

ერთ-ერთს შემდეგი დადებითი შეფასებებიდან: 

ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; 

ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა. 



 უარყოფითი შეფასებებია: 

ა) (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება 

ეძლევა  დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. 

ბ) (F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების მიღებისას სტუდენტს საგანი თავიდან აქვს 

შესასწავლი. 

შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები განისაზღვრება შესაბამისი სასწავლო 

კურსის სილაბუსით, რომელიც შესაბამისობაშია სასწავლო კურსის სწავლის 

შედეგებთან. 

სტუდენტს დასკვნითი გამოცდისა და შუალედური შეფასებების გაპროტეს-

ტების უფლება აქვს შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს სამი დღისა, ხოლო 

თუ დასკვნითი გამოცდა ტარდება გამოცდების და უნარ–ჩვევების შეფასების 

ცენტრში, სტუდენტს გამოცდის შედეგის გაპროტესტების უფლება აქვს გამოცდის 

დასრულებისთანავე. 

სტუდენტს, რომლის საბოლოო შეფასება არის (FX) ან არ გამოცხადდა გამოცდა-

ზე საპატიო მიზეზით (უწყისში დაფიქსირებულია „არგამოცხადება“ და სტუდენტი 

დეკანატში წარადგენს გამოცდაზე გამოუცხადებლობის საპატიო მიზეზის 

დამადასტურებელ დოკუმენტს) უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 

იმავე სემესტრში. თუ სტუდენტმა დამატებითი გამოცდისა და შუალედური 

შეფასებების ჯამით მიიღო „ჩაიჭრა“, „ვერ ჩააბარა“ ან „არ გამოცხადდა“, ითვლება 

ჩაჭრილად და ფასდება „(F) ჩაიჭრა“ შეფასებით. 

სასწავლო კურსში/მოდულში ”(F) ჩაიჭრა” შეფასების მქონე სტუდენტი ვალდე-

ბულია მიმდინარე სწავლის საფასურის გადახდისათვის დადგენილ ვადებში დამა-

ტებით გაიაროს აკადემიური და ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაცია, 

დავალიანებული საგნის დარეგისტრირების მიზნით. 

სტუდენტს, უფლება არ აქვს დაარეგისტრიროს სასწავლო კურსი/მოდული, 

თუკი მისი შესწავლის წინაპირობაა კურსი/მოდული, რომელშიც ექნება უარყოფითი 

„(F) ჩაიჭრა“ შეფასება. 

სასწავლო კურსის ფარგლებში დაგეგმილი შეფასების მეთოდები აღწერილია 

კონკრეტული სასწავლო კურსის სილაბუსებში. 

 

პროფესორის ასისტენტობა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. 51-ზე ნაკლები 

ქულის მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი ითვლება ჩაჭრილად. 

სადოქტორო სემინარის (დარგში და ქვედარგში) შეფასება ხდება 100-ქულიანი 

სისტემით (60 ქულა - შინაარსობრივი მხარე და 40 ქულა - პრეზენტაცია). 

არქეოლოგიური პრაქტიკა - შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით (20 ქულა- 

აქტიურობა ველზე, 20 ქულა - კამერალური სამუშაოები, 20 ქულა კაბინეტური 

სამუშაოები, 40 ქულა - პრეზენტაცია). 51-ზე ნაკლები ქულის მიღების შემთხვევაში 

დოქტორანტი ითვლება ჩაჭრილად. 

 



 

კვლევითი კომპონენტი 
 

კოლოკვიუმი („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 10) 

ბსუ–ს    დოქტორანტურაში    სწავლის    პერიოდში    სტუდენტისთვის 

განსაზღვრულია ორი კოლოქვიუმის ჩატარება. კოლოქვიუმი არის დოქტორანტის 

სადისერტაციო ნაშრომის ნაწილი, რომლის მომზადება მიზნად ისახავს: 

ა) დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის არეალის 

გაფართოებას; 

ბ) დარგის ინოვაციური კვლევის მეთოდოლოგიის დამოუკიდებლად 

შემუშავებასა და სრულყოფას; 

გ) კოლოქვიუმის თემის შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკულ 

გააზრებას; 

დ) პრეზენტაციის უნარისა და დისპუტის ხელოვნების განვითარება-

სრულყოფას; 

ე)  სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადებას რეფერირებადი ჟურნალისათვის. 

კოლოქვიუმი      მოიცავს  დოქტორანტის  მოხსენებას,  რეცენზიისა  და 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნის წარდგენასა და დისკუსიას. 

კოლოქვიუმის შედეგის შესახებ ფორმდება შესაბამისი დეპარტამენტის 

საოქმო გადაწყვეტილება. 

 

აპრობაცია („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 11) 

 

სადოქტორო  პროგრამით  გათვალისწინებული  კრედიტების  (სასწავლო  და 

სამეცნიერო კომპონენტის) შესრულების შემდეგ (არაუგვიანეს მე-6 სემესტრის 

ბოლოს), შესაბამის დეპარტამენტში  ხდება სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი 

განხილვა (აპრობაცია). აპრობაცია მოიცავს დოქტორანტის მოხსენებას, 

რეცენზიებისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნის წარდგენას, დისკუსიას 

და შეფასებას (დადებითი - დაშვება საჯარო დაცვაზე ან უარყოფითი - ნაშრომის 

დაბრუნება გადასამუშავებლად/ხარვეზების გასასწორებლად). აპრობაციაზე 

უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში ნაშრომი ხარვეზის შესავსებად 

უბრუნდება დოქტორანტს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში გადამუშავებისა  

და  ხელახალი  წარდგენის  მიზნით,  ხოლო  დადებითი  შეფასების შემთხვევაში- 

დოქტორანტი ვალდებულია, შესაბამისი რეცენზიების/შენიშვნების 

გათვალისწინებით გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომი, შესაბამის 

დოკუმენტაციასთან ერთად წარუდგინოს სადისერტაციო საბჭოს, აპრობაციიდან 

(წინასწარი დაცვა) არაუგვიანეს 6 (ექვსი)  თვისა. 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვისათვის წარდგენის წინაპირობაა 

(„ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 12) 

1.  სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვისათვის წარდგენის წინაპირობაა: 

ა)  დოქტორანტის  მიერ  სადისერტაციო  ნაშრომის  თემაზე  შესრულებული მინ-

იმუმ სამი პუბლიკაცია (ნაშრომი/სტატია) უნდა იყოს დაბეჭდილი ან დასაბეჭდად 

მიღებული საზღვარგარეთ ან საქართველოში გამოცემულ და შესაბამის საერთა-

შორისო კლასიფიკატორში დაფიქსირებულ რეფერირებად/რეცენზირებად ელექ-

ტრონულ ან ბეჭდურ ჟურნალში ან შესაბამის საერთაშორისო დარგობრივ 

სამეცნიერო ჟურნალში ან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, 

მათ შორის, ერთი სტატია უნდა იყოს გამოქვეყნებული Web of Science (Clarivate 

Analytics), ERIH PLUS (European Reference Index of the Humanities), Scopus ბაზებში 

ინდექსირებულ ჟურნალში. 

 



ბ) სადისერტაციო  ნაშრომის შეფასების პროცესის ინტერნაციონალიზაცია,  რაც 

გულისხმობს რომ დოქტორანტს ქართველი სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

პარალელურად ჰყავდეს უცხოელი თანახელმძღვანელი ან სადისერტაციო საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შემფასებელი არის 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი დარგობრივი კვალიფიკაციის 

მქონე უცხოელი შემფასებელი ან სადისერტაციო ნაშრომის შემოკლებულ ვერსიას 

(ავტორეფერატს) აქვს საერთაშორისო რეცენზია (ბსუ-ს   სამეცნიერო კვლევების 

სამსახური,  სადისერტაციო საბჭოსთან თანამშრომლობით ქმნის უცხოელ ექსპერ-

ტთა მონაცემების საინფორმაციო ბაზას და უზრუნველყოფს     ავტორეფერატის 

ინგლისურენოვანი ვარიანტის საერთაშორისო რეცენზირებას, ფორმა N8-ის გათვა-

ლისწინებით). ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა,  კერძოდ,  ქართველოლოგიისა       და 

კავკასიოლოგიის მიმართულების სადისერტაციო ნაშრომების ინტერნაციო-

ნალიზაციისათვის ამ მუხლის ,,ბ“ პუნქტის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 

საკმარისია ინგლისურენოვანი ავტორეფერატის გასაცნობად გაგზავნა უცხოეთის 

წამყვან უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო–კვლევით ცენტრებში. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, 

მუხლი 13) 

სადისერტაციო  საბჭოს  თავმჯდომარე,  სამეცნიერო  კვლევების  სამსახურის 

მიერ დასკვნებისა და საერთაშორისო რეცენზიების   წარდგენის შემდეგ,   10 (ათი) 

დღის ვადაში გამოყოფს 3 (სამ) შემფასებელს, რომელთაც სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით ამტკიცებს სადისერტაციო საბჭო. შემფასებელი         უნდა    იყოს    

მეცნიერების იმ დარგის/მიმართულების წარმომადგენელი, რომელშიც შესრულე-

ბულია დისერტაცია. შემფასებელი არ შეიძლება იყოს დოქტორანტის ხელმძღვა-

ნელი    ან დოქტორანტის მიერ შესრულებულ ნაშრომთა თანაავტორი. 

თუ 2 შემფასებელი უარყოფითად შეაფასებს დისერტაციას,   დისერტაცია დაცვაზე 

დაშვებული არ იქნება. დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს გადაწყვეტილება 

დისერტაციის დაცვაზე დაშვების, ან  არ დაშვების შესახებ. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა, შეფასება („ბსუ-ს დოქტორანტურის 

დებულება“, მუხლი 14; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს დებულება, მუხლი 7) 

სადოქტორო    ნაშრომის დაცვა არის საჯარო და    ღია. სადოქტორო    ნაშრომი,  

აბსტრაქტი/რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე არის საჯარო და ყველასთვის 

ხელმისაწვდომი, ავტორეფერატი  დაცვამდე 15 დღით  ადრე განთავსდება ბსუ–ს 

ვებ გვერდზე, დისერტაციის ერთი ეგზემპლიარი  გადაეცემა ბსუ–ს ბიბლიოთეკას 

(მუხლი 13, პუნქტი 17) 

დისერტაციის  საჯარო   დაცვა   სრულდება   მისი   შეფასებით. 

შეფასების კრიტერიუმებია: 

ა) საკვლევი თემის აქტუალობა; 

ბ) კვლევის მეთოდების გამოყენების სათანადო დონე; 

გ) კვლევის საგანთან და ობიექტთან მათი შესაბამისობა; 

დ)  მეცნიერული სიახლე; 

ე) მოცემული დარგის განვითარებაში დისერტანტის მიერ შეტანილი წვლილი; 

ვ) შედეგების პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობების დასაბუთება; 

 

დისერტაციის შეფასება ხდება დარგობრივი სადისერტაციო კომისიის წევრების 



მიერ კონფიდენციალურად, შემდეგი შეფასებებით: 

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 მნიშვნე-

ლოვანი ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

,,ფრიადი“, ,,ძალიან კარგი“, ,,კარგი“, ,,საშუალო“, ,,დამაკმაყოფილებელი“ შეფასების 

მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

,,არადამაკმაყოფილებელი“ შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა 

გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება ერთი წლის 

შემდეგ. 

,,სრულიად არადამაკმაყოფილებელი“ შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტო-

რანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

დარგობრივი   სადისერტაციო   კომისიის   დადებითი   გადაწყვეტილების 

საფუძველზე  დოქტორანტს  შესაბამისი  დოქტორის  აკადემიურ  ხარისხს  ანიჭებს 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო. 

პლაგიატის პრევენციის მიზნით, დოქტორანტი ვალდებულია ნაშრომის თავფურ-

ცლის შემდეგ  განათავსოს   განაცხადი ნაშრომში პლაგიატის არარსებობის შესახებ 

(,,როგორც  წარდგენილი   სადისერტაციო   ნაშრომის  ავტორი,  ვაცხადებ, რომ 

ნაშრომი წარმოადგენს  ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს  და არ შეიცავს სხვა 

ავტორების  მიერ  აქამდე  გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად  მიღებულ ან  დასა-

ცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან 

ციტირებული  სათანადო წესების შესაბამისად“) („ბსუ-ს დოქტორანტურის 

დებულება“, მუხლი 13, პუნქტი 15). 

 

დოქტორის ხარისხის მინიჭება, დისერტაციის გამოქვეყნება და დოქტორის 

დიპლომის გაცემა („ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 15) 

ბსუ-ს დოქტორანტს დოქტორის აკადემიურ ხარისხს (Ph.D) ანიჭებს შესაბამისი 

ფაკულტეტის  სადისერტაციო  საბჭო.  მისანიჭებელი  აკადემიური  ხარისხის ფორმ-

ირება ხდება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიერ დადგენილი კვალიფი-

კაციის ფორმირების წესის შესაბამისად–მიმართულებების ან/და დარგის/სპე-

ციალობის მითითებით. 

დოქტორანტი ვალდებულია დისერტაციის დაცვის შემდეგ, ფაკულტეტის მიერ 

დადგენილ ვადაში (1–3 თვე) გამოაქვეყნოს დისერტაცია ბეჭდური ან 

ელექტრონული ფორმით (დისერტაციის ერთი ბეჭდური ან ელექტრონული 

ეგზემპლარი უნდა გადაეცეს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკას. დისერტაცია 

ელექტრონული ფორმით უნდა გ ამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე). 

დოქტორის     დიპლომი     სტანდარტულ     დანართთან     ერთად     გაიცემა 

დისერტაციის გამოქვეყნების შემდეგ. 



დასაქმების სფეროები 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმით განსაზღვრული 

სასწავლო კურსების გავლისა და არანაკლებ 180 კრედიტის ათვისების შემდეგ, 

სტუდენტს ენიჭება კვალიფიკაცია „არქეოლოგიის დოქტორი“. 

პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება დასაქმდეს: 

ლოგიკურადაა გადასალაგებელი 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში; 

სამუზეუმო, საარქივო, ტურიზმის სფეროებში, კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტოებსა და საექსპერტო-საკონსულტაციო ორგანიზაციებში 

მასმედიაში, 

ბიბლიოთეკებში, არქეოლოგიურ ექსპედიციებში და ა.შ. 

საჯარო ან/და კერძო სექტორში; 

ადგილობრივ და რეგიონულ ადმინისტრაციებში; 

სახელმწიფო, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში როგორც 

ცენტრალურ და რეგიონულ, ისე მუნიციპალურ დონეზე; 

სწავლის საფასური 

საქართველოს 

მოქალაქე და 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

სტუდენტებისათვის 

ბსუ-ში დოქტორანტურაში სწავლის საფასური განსაზღვრულია 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის #07-01/36 გადაწყვეტილებით 

(კოდიფიცირებული), რომლის მიხედვითაც, 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის წლიური 

საფასური შეადგენს  3000 ლარს. უცხო ქვეყნის და მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისთვის კი - 3000 აშშ დოლარს (პუნქტი 2). 

დოქტორანტის ვალდებულება  აისახება  მის  მიერ  ხელმოწერილ 

,,დოქტორანტურაში სწავლის ხარჯთაღრიცხვაში“ (ფორმა N 9), რომელიც არის 

ბსუ-ს და დოქტორანტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელი 

ნაწილი. ხარჯთაღრიცხვის    გაფორმება ხდება    პირველი სასწავლო წლის 

დასაწყისში. შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის ბრძანებით შესაძლებელია ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილი იქნეს 

ცვლილებები, რაც გონივრულ ვადაში ეცნობება დოქტორანტს („ბსუ-ს 

დოქტორანტურის დებულება“, მუხლი 16, პუნქტი 3). 

 

პროგრამის 

განხორციელებისათვის 

საჭირო 

ადამიანური და 

მატერიალური 

რესურსი 

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნ-

ველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევას. უნივერსიტეტს აქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ინვენტარით 

აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, ლაბორატორიები, ინტერნეტ ქსელში 

ჩართული კომპიუტერული კლასები. უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო 

პროგრამებს უზრუნველყოფს, აგრეთვე, სპორტული ბაზებით, საკონფერენციო 

დარბაზებით, პრაქტიკის ბაზებით, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკით, 

ელექტრონული საბიბლიოთეკო რესურსებით; 

ბსუ-ს ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველყოფს 

არქეოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევას. სასწავლო აუდიტორიები განლაგებულია უნივერსიტეტის 

პირველ კორპუსში (ნინოშვილის ქ.#35), უზრუნველყოფილია ინვენტარით, 

ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემით, სველი წერტილებით, 

ცენტრალიზებური გათბობის სისტემით, უნივერსიტეტს გააჩნია სამედიცინო 

პუნქტი. 

ამავე კორპუსშია განლაგებული ისტორია/არქეოლოგიის მიმართულების 

მდიდარი წიგნადი ფონდის მქონე უნივერსიტეტის ცენტრალური და ფაკულტეტის 

ბიბლიოთეკები, ბსუ დარეგისტრირებულია პროექტში “ელექტრონული 

ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის - EIFL“ კონსორციუმის წევრად, რაც სტუდენტს 



საშუალებას აძლევს გამოიყენოს სხვადასხვა ელექტრონული რესურსები. 

უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ ძირითად საერთაშორისო ბაზებთან: 

• Elsevier - www.elsevier.com; 
• sciencedirect- www.sciencedirect.com; 

• Scopus - www.scopus.com; 
• EBSCO, Jstor და სხვა. 

ასევე, უნივერსიტეტს გააჩნია წვდომა კემბრიჯის სხვადასხვა მიმართულების 

ბაზებთან, ჩამონათვალი და მათზე ზოგადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბსუ-ს 

ვებგვერდზე: https://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-174/index.html 

• ბიბლიოთეკა იყენებს მართვის ინტეგრირებულ სისტემებს „Open Biblio“ და 

„KOHA“, რაც საშუალებას აძლევს მკითხველს დისტანციურად მონახოს და 

დაჯავშნოს მისთვის საინტერესო რესურსი; 

დამატებითი ინფორმაცია საბიბლიოთეკო რესურსების შესახებ იხილეთ ბმულზე - 

http://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-237/index.html). 
ბსუ, როგორც ორგანიზაცია, დარეგისტრირებულია EURAXESS-ის პორტალზე, 

შესაბამისად, უნივერსიტეტის პერსონალს აქვთ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ 

EURAXESS ვებგვერდზე,  ჩაერთონ საერთაშორისო კონკურსებსა და პროექტებში და 

მოიპოვონ დაფინანსება. 

უნივერსიტეტში მიმდინარე წელს გაიხსნა Horizon Europ-ის ოფისი, სადაც 

დოქტორანტებს შეუძლიათ მიიღონ დეტალური ინფორმაცია სამეცნიერო 

გრანტების კონკურსების და ა.შ. შესახებ. 

 

სტუდენტების განკარგულებაშია ინტერნეტქსელში ჩართული კომპიუტერული 

კლასები, სათანადო მულტიმედიური საშუალებებით აღჭურვილი ამერიკის 

შემსწავლელი ცენტრი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიის და 

ნეოგრეცისტიკის, აკადემიკოს დავით ხახუტაიშვილის სახელობის არქეოლოგიის 

კაბინეტ-მუზეუმი  და სპეციალიზებული ბიბლიოთეკა ((I კორპუსი, აუდიტორია 

N44)), ასევე, რომანისტიკის, გერმანისტიკისა და თურქოლოგიის კაბინეტები, 

სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის ისტორიის, არქეოლოგიისა და 

ეთნოლოგიის დეპარტამენტს აქვს საჭირო კომპიუტერული ტექნიკა და დამხმარე 

მეთოდური საშუალებები. 

გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმების ფარგლებში სტუდენტები 

ისარგებლებენ აჭარის მუზეუმის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის სახელმწიფო 

მუზეუმის და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის, აჭარის ა.რ. მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველოს, ბსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის 

ნიკო ბერძენიშვილის სოციალურ-ჰუმანიტარული მიმართულების რესურსებით, 

ასევე, ფიჭვნარის და გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალის არქეოლოგიური 

ბაზებით. 

ბსუ-ში  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  შექმნილია სათანადო 

პირობები დოქტორანტთა  საერთაშორისო მობილობის წახალისებისათვის, 

საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში და სხვა სამეცნიერო აქტივობებში 

მონაწილეობისათვის; ფაკულტეტზე სისტემატურად ტარდება საერთაშორისო 

კონფერენციები, რომელში მონაწილეობის საშუალება აქვთ დოქტორანტებსაც; 

პერიოდულად ტარდება დოქტორანტთა კონფერენციები,რაც მიმართულია 

დოქტორანტის პიროვნული, პროფესიული და კარიერული განვითარებისკენ; ბოლო 

წლებში ჩატარდა ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა 

3 კონფერენცია (2010, 2015, 2017), მასალები დაბეჭდილია. 2023 წელს იგეგმება 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა მეოთხე  კონფერენციის 

ჩატარება. 

პროგრამის განხორციელებაში, ძირითადად, მონაწილეობს უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეული 

ლექტორ-მასწავლებლები, რომელთაც აქვთ პროგრამის სწავლის შედეგების 

გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია, პროგრამის პროფილის შესაბამისი 

აკადემიური ხარისხი, სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება (მონაცემები მათ 

შესახებ დანართებში, იხ. ასევე თანდართული CV-ები). 

 

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

 

იხ. თანდართული პროგრამის ბიუჯეტი 

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის შედგენის საფუძველია ბსუ-ს წარმომადგენ-

ლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის N 07-01/36 გადაწყვეტილებით 

დამტკიცებული ,,ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის 

განსაზღვრის წესი". 

ბ ს უ - ს  ბიუჯეტი  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტური გან-

ხორციელების მიზნით, ითვალისწინებს სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქ-

ტურის, სამეცნიერო ბაზების ხელმისაწვდომობის, საბიბლიოთეკო ფონდების  

განვითარებას; ყოველმხრივ წახალისებულია  გარე დაფინანსების წყაროების 

მოძიება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიზნობრივი კვლევების 

განხორციელებისათვის. ბოლო წლებში არაერთი სადისერტაციო ნაშრომი 

შესრულდა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და სხვა სამეცნიერო 

გრანტებში დოქტორანტების ჩართულობით. 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

(საჭიროების 

შემთხვევაში) 

დღეს, საქართველოსათვის, რომელიც ახალი გამოწვევების წინაშე დგას,  

ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულ–ფაქტობრივი ცოდნით და ზოგადი უნარე-

ბით აღჭურვილი ისეთი ახალგაზრდების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ეროვ-

ნული ისტორიის ცოდნის მეშვეობით ხელი შეუწყონ ქართული სახელმწიფოებ-

რივი თვითშეგნების განვითარებას და საქართველოს  მოსახლეობის მოქალაქეო-

ბრივ კონსოლიდაციას, ასევე, გლობალიზაციის პროცესში ეროვნული კულტურის 

უნიკალობის შენარჩუნებას.  სწორედ ასეთი,  ფართო სამეცნიერო ჰორიზონტის  

მქონე სპეციალისტები-არქეოლოგები - სჭირდება დღეს ქვეყანას. 

წლების განმავლობაში ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის 

დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც მონაწილეობენ არქეო-

ლოგიის სადოქტორო პროგრამაში, ახორციელებენ არაერთ საგრანტო პროექტსა და 

ერთობლივ  არქეოლოგიურ ექსპედიციას  უცხოელ პარტნიორთა თანამონაწილეო-

ბით, ჩართული არიან საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებსა და ურთიერთობებში: 

 1998-2010 წწ ოქსფორდის უნივერსიტეტის აშმოლის მუზეუმთან ერთობლივი 

არქეოლოგიური ექსპედიცია ტარდებოდა ფიჭვნარში; 

 1999-2002 წწ იენის უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი 

არქეოლოგიური ექსპედიცია ტარდებოდა გონიო-აფსაროსში, სადაც 2013 წ-დან 

დღემდე ერთობლივი ექსპედიცია მიმდინარეობს ვარშავის უნივერსიტეტის 

არქეოლოგიურ ინსტიტუტთან და ფერარას უნივერსიტეტთან. 

 2004 წ-დან დღემდე აშმოლის მუზეუმის თანამონაწილეობით მომზადდა  

არაერთი  მონოგრაფია (დღემდე გამოვიდა შვიდი ტომი: ფიჭვნარი I-VII); 

 2002 წ. იენის უნივერსიტეტთან ერთად დაიბეჭდა გონიო-აფსაროსი III; 



 ასევე, ქვეყნდება მრავალი სამეცნიერო სტატია ინგლისურ, გერმანულ, 

იტალიურ, პოლონურ და სხვა საერთაშორისო გამოცემებში: BAR International 

Series, Journal of Archaeological Science, PHASIS, Greek and Roman Studies, Anatolian 

Studies, Georgica, Polish archaeology in tfe Mediterranean, Pro Georgia და სხვა; 

(იხილეთ პროგრამაში ჩართული პირების CV) 

 დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ საერთაშორისო 

კონფერენციებსა და სემინარებში, რომლებიც ჩატარდა  აშშ, ინგლისში, 

გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში, თურქეთში,  პოლონეთში,  რუმინეთში, 

ბულგარეთში, მოლდოვაში, უკრაინაში და სხვ.; (იხილეთ პროგრამაში 

ჩართული პირების CV) 

 დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულნი საგრანტო 

პროექტებში. გამოვყოფთ ზოგიერთ მათგანს: 

 საგრანტო პროექტი  (NER/196/2-105/14) ,,არტაანის ქართული  კულტურული 

მემკვიდრეობის   ძეგლები“.; 

 იუნესკოს პოლონეთის განყოფილების სტიპენდია 2014-2018; 

 “მრავალდონიანი ფაქტორების ერთობლივი ქსელები საზღვართშორისი 

კულტურული ტურიზმის ხარისხის განვითარებისთვის” “Collaborative Networks 

of Multilevel Actors to Advance Quality Standards of Heritage Tourism at Cross Border 

Level” ALECTOR, 2014-2016; 

 შავიზღვისპირეთის საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები რომაულ ხანაში Black 

Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity  BSUDRA, 2013-2015; 

 2013-2015 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, 

,კლარჯეთი“, #31/69; 

 2016-2019 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 

,,ისტორიული ჭანეთის ცენტრალურ ნაწილში დაცული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები“(საფორტიფიკაციო ნაგებობანი, ეკლესიები, 

საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები); #217910 

 2013-2015 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და 

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2013 წლის ერთობლივი 

სამეცნიერო გრანტი: „გეო-არქეოლოგია საქართველოში და საუკუნეებრივი 

გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის გაუმჯობესება კავკასიის რეგიონისათვის“; 

 ,,სამხრეთ კავკასიის ფინალური ზედა პალეოლითის რეგიონალური 

თავისებურებანი (ძუძუანას და საწურბლიას მღვიმეების მიხედვით)“ – 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი კონკურსი, შიფრი:  

DO/15/2-105/14; 

 2011-2013 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდის გრანტი. 

,,ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლები; 

 2008-2010 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. ,,შავშეთის 

ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა“; 

 რკინის მეტალურგია და საქართველო - ოქსფორდის უნივერსიტეტის 

არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის კვლევითი ლაბორატორია, 2012; 

 უძველესი რკინის მეტალურგია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში - 

ოქსფორდის უნივერსიტეტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის 



კვლევითი ლაბორატორია, 2013; 

 სამეცნიერო კვლევისათვის: BABSI scholaship - ბრიტანეთის აკადემიის ანკარის 

არქეოლოგიური ინსტიტიტი, 2009; 

 N 73 4645. ევროკავშირის გრანტი: ,,Knowledge Exchange and Academic Cultures in  

the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18 th - 21st Centuries”. (2017 წ. 1 

იანვარი -2021 წ. 1 იანვარი). 

 FP7-PEOPLE-2011-IRSES. Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian-

Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue. Acronym: MEMORYROW. 

Proposal Number: 295167. Scientific Panel: Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2011-

295167 ევროკავშირის საგრანტო პროექტი, 2012-2015 წლები. (ვრცლ. იხ.  

პროგრამაში ჩართული პირების CV) 

 ახალგაზრდა მკვლევრები და დოქტორანტები, რომლებიც, ასევე, ჩართულნი 

არიან „არქეოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში, 

სხვადასხვა წლებში მონაწილეობდნენ არაერთ საგრანტო პროექტში: 

 15.02.2018–15.12.2018 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გრანტი გოდერძის უღელტეხილის ისტორია და 

ეთნოარქეოლოგია, (პროექტის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნ. მგელაძე, 

მონაწილეები: კახაბერ ქამადაძე, სულხან ოქროპირიძე). 

 10.12.2016-10.12.2019 წწ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

(N 217910) გრანტი ისტორიული ჭანეთის ცენტრალურ ნაწილში დაცული 

ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო 

ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის 

ნიმუშები) (პროექტის ხელმძღვანელი: შ. მამულაძე, მონაწილეები: კახაბერ 

ქამადაძე, სულხან მამულაძე) 

 5.05.2015-5.05.2018 წწ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

(FR/196/2-105/14) გრანტი არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლები (საფორტიფიკაციო, საკულტო, საკომუნიკაციო, საყოფაცხოვრებო 

არქიტექტურა, ფოლკლორული და ენობრივი მონაცემები) (პროექტის 

ხელმძღვანელი: თ.ფუტკარაძე, მონაწილე: კახაბერ ქამადაძე) 

 30.01.2014-30.01.2016 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა 

და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2013 წლის ერთობლივი 

სამეცნიერო გრანტი „გეო-არქეოლოგია საქართველოში და საუკუნეებრივი 

გეომაგნიტური ვარიაციის მრუდის გაუმჯობესება კავკასიის რეგიონისათვის“. 

(პროექტის ხელმძღვანელი: მარინა დევიძე, მონაწილე: კახაბერ ქამადაძე) 

 10.05.2011-10.05.2013 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

(#1702) გრანტი  ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული 

ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგე-

ბობები, ეკლესიები, საგზაო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები) 

(პროექტის ხელმძღვანელი: შ. მამულაძე, მონაწილეები: კახაბერ ქამადაძე, 

სულხან ოქროპირიძე) 

 15.03.2019-15.12.2019 წ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის გრანტი სოფ. ქობულეთის გვიან მეზოლითურ-ადრე ნეოლითური ხანის 

ნამოსახლარის ინტერდისციპლინური არქეოლოგიური კვლევები თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენებით (პროექტის ხელმძღვანელი: ა. კახიძე, მონაწილე: 



გურამ ჩხატარაშვილი 

 1.09.2016-1.12.2016 წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულ-

ტურის და სპორტის სამინისტროს პროექტი იმერეთის (დასავლეთ საქართ-

ველო) უძველესი საცხოვრებელის ნაშთები ძუძუანას ზედა პალეოლითური 

მღვიმიდან (გურამ ჩხატარაშვილი) 

 01.04.2016-01.04.2016 წ იაგელონიის უნივერსიტეტის (დედოფალ იადვიგას 

ფონდი) გრანტი პოლონეთის შუა და ზედა პალეოლითური კომპლექსები 

(გურამ ჩხატარაშვილი) 

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სადოქტორო გრანტი სამხ-

რეთ კავკასიის ფინალური ზედა პალეოლითის რეგიონალური თავისებურებანი 

(ძუძუანას და საწურბლიას მღვიმეების მიხედვით) (გურამ ჩხატარაშვილი) 

 01.02.2018 – 01.12.2018. წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გრანტი, ისტორიისა და კულტურის ძეგლები მაჭახლის 

ხეობაში (პროექტის ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. მალაყმაძე,  მონაწილე: 

სულხან მამულაძე). 

 01.01.2017-30.09.2017 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

სამაგისტრო გრანტი გონიო-აფსაროსის წყალმომარაგების სისტემები და 

სანიტარულ-ჰიგიენური ობიექტები (სულხან მამულაძე) 

ზოგიერთმა სტაჟირება გაიარა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში და კვლევით 

დაწესებულებებშიც: 

 მოლდოვეთის ისტორიის ეროვნული მუზეუმში - გურამ ჩხატარაშვილი, 2015 წ. 

 იაგელონიის უნივერსიტეტში (კრაკოვი, პოლონეთი) - გურამ ჩხატარაშვილი, 

2015-2016 წწ 

 უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტში - 

გურამ ჩხატარაშვილი, 2016 წ 

 ვარშავის უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტში - კახაბერ ქამადაძე, 

სულხან მამულაძე, ლანა ბურკაძე, 2014-2018 წწ 

 პროექტ  Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity  BSUDRA, ფარგლებში 

რუმინეთში, (სლავა რუსა) ჩატარებულ  საერთაშორისო არქეოლოგიურ 

სკოლაში - მონაწილეები: კახაბერ ქამადაძე, გურამ ჩხატარაშვილი, 2014 წ 

დღეისათვის ჩვენი უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის კიდევ 

ორი სტუდენტი (თამაზ დარჩიძე და ანდრია როგავა) შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ახორციელებს სამეცნიერო 

კვლევებს შემდეგ თემატიკაზე: 

 ბიზანტია და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ახ.წ. IV-VII სს-ში 

(არქეოლოგიური ძეგლები (დოქტორანტი თამაზ დარჩიძე, სამეცნიერო 

ხელმძღვანელები, ბსუ-ს ემერიტუს პროფესორები: შოთა მამულაძე, ამირან 

კახიძე) 

 ელინისტური და რომაული პერიოდის კოლხური ამფორების ტექნოლოგია და 

წარმომავლობა ზღვისპირა აჭარის რეგიონში: არქეომეტრიული კვლევა 

(დოქტორანტი ანდრია როგავა, სამეცნიერო ხელმძღვანელი ბსუ-ს ემერიტუს-

პროფესორი შოთა მამულაძე) 

ახალგაზრდა მკლევარები გურამ ჩხატარაშვილი და სულხან ოქროპირიძე როგორც 

ძირითადი მონაწილეეები ჩართული არიან  მიმდინარე პროექტებში: 



 15.02.2022 -საფრანგეთის ეკოლოგიისა და გარემოს ინსტიტუტის პროექტი, 

დასახლებების დინამიკა და პალეოგარემო დასავლეთ საქართველოში ბოლო 

100 000 წლის განმავლობაში (პროექტის ხელმძღვანელი:  ს. პრატი, ე. მასაგერი 

და ა. მგელაძე, მონაწილე: გურამ ჩხატარაშვილი) 

 26.02.2020-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 

კოლხეთის უძველესი რკინის მეტალურგიის ინტერდისციპლინარული 

კვლევები (პროექტის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ხახუტაიშვილი, მონაწილეები: 

ამირან კახიძე, გურამ ჩხატარაშვილი, სულხან ოქროპირიძე, 

ამდენად, მიგვაჩნია, რომ ბსუ-ში არსებობს სერიოზული ბაზა არქეოლოგიის 

მიმართულებით ახალი თაობის მომზადება-ჩამოყალიბებისათვის, რასაც 

განახორციელებს არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა. ის, ასევე, მოამზადებს 

სტუდენტებს შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად. 

პროგრამის ანალოგები: 

პროგრამაზე მუშაობისას გავითვალისწინეთ საქართველოსა და უცხოეთის იმ 

უმაღლესი სასწავლებლების გამოცდილება, სადაც მოქმედებს საბაკალავრო 

პროგრამები არქეოლოგიაში. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საბაკალავრო პროგრამა – არქეოლოგია. 

https://old.tsu.ge/ge/faculties/humanities/programs/bach_programs// 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა – არქეოლოგია. 

https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/mecnierebata-da-

xelovnebis-fakulteti-269/programebi-303/mecnierebata-da-xelovnebis-fakultetis-

programebi/individualuri-migebit/humanitaruli-mecnierebebi-arqeologia 

 აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა – 

არქეოლოგია. 

http://www.atsu.edu.ge/index.php/humanitarian-ba-geo 

 უცხოური სასწავლებლებიდან გარკვეული ანალოგების მოძიება შესაძლებელია 

შემდეგ უნივერსიტეტებში: 

 ვარშავის უნივერსიტეტი; 

 ბილკენტის უნივერსიტეტი, ანკარა; 

 ფერარას უნივერსიტეტი, იტალია 

 ექსტერის უნივერსიტეტი 

 ფლინდერის უნივერსიტეტი 

 რიჩმონდის უნივერსიტეტი 

 მელბურნის უნივერსიტეტი 

 ვარშავის უნივერსიტეტი 

 სანტკ-პეტერბურგის უნივერსიტეტი 

 იოანესბურგის უნივერსიტეტი 

 კორკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი 

 კენტის უნივერსიტეტი 

 ვაშინგტონის უნივერსიტეტი 

 

 

 



ადამიანური რესურსი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ბსუ-ს ისტორიის 

არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი; ბსუ-ს ბიბლიოთეკის და 

სსიპ აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის თანამშრომლები, ასევე ილიას 

უნივერსიტეტიდან მოწვეული სპეციალისტები. 

 

1. მერაბ ხალვაში - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის 

პროფესორი; 

2. ემზარ კახიძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის 

ასოცირებული პროფესორი; 

3. შოთა მამულაძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის 

ემერიტუს პროფესორი; 

4. კახაბერ ქამადაძე - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის 

ასისტენტ პროფესორი; 

5. მზია ხახუტაიშვილი - ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოც. პროფეროსი 

6. ლელა თავდგირიძე - ბსუ-ს განათლების ფაკულტეტის პროფესორი 

7. ნანა ხახუტაიშვილი - ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის 

პროფესორი; 

8. ტარიელ ებრალიძე - ბსუ-ს ბიბლიოთეკის უფროსი, ისტორიის დოქტორი - მოწვევით; 

9. გურამ ჩხატარაშვილი - სსიპ აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ-

თანამშრომელი, არქეოლოგიის დოქტორი - მოწვევით; 

10. ნოდარ ბახტაძე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი - მოწვევით; 

11. გურამ ყიფიანი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი - მოწვევით; 

12. ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი - 

მოწვევით; 

13. ჯიმშერ ჩხვიმიანი  - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი - მოწვევით; 

14. პაატა ბუხრაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი - მოწვევით; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

სასწავლო გეგმა: 

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „არქეოლოგია“ 
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სა
სწ

ალ
ო

 კ
უ

რ
სი

ს 
კო

დ
ი

 

 

წ
ი

ნა
პი

რ
ო

ბ
ი

ს 
კო

დ
ი

 

 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

 

სა
ათ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
  

მათ შორის 

 

კრედიტების     განაწილება    

სემესტრების მიხედვით 

ლ
ექ

ც
ი

ა 
 

ჯ
გ

უ
ფ

. 
მუ

შა
ო

ბ
ა 

 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
. 

 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

შუ
ალ

ედ
. 

გ
ამ

ო
ც

დ
დ

ა 
დ

ას
კვ

ნი
თ

ი
 

გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

. 

სა
მუ

შ
აო

 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
  

სე
მე

სტ
რ

ი
 

II
I 

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

 

V
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

V
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

V
II

 ს
ემ

ეს
ტ

რ
ი

 
 

V
II

I 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

I სავალდებულო კურსები   40                  

1 

კვლევის დიზაინი და 

აკადემიური წერა 

დოქტორანტებისთვის 

 - 5 125 14 13    1 2 95 5        

2 
სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები 
 - 5 125 14 13    1 2 95 5        

3 
არქეოლოგიური კვლევის 

მეთოდოლოგია და 

თანამედროვე მეთოდები 

D114 07 02 0200 - 5 125 15 12    1 2 95 5        

4 
პროფესორის 

ასისტენტობა 

 

D114 07 02 0201 2 15 375   90     285  5 5 5     

5 სემინარი დარგში D114 07 02 0202 3 5 125 5  25     95  5       

6 სემინარი ქვედარგში D114 07 02 0203 5 5 125 5  25     95   5      

II 

ძირითადი სწავლის 
სფეროს არჩევითი 

კურსები 
 

  20          5 5 5 5     

7 
საველე არქეოლოგიური 

პრაქტიკა D114 07 02 0204  10 250   60     190  5  5     



8 

კავკასია და გარესამყარო 

გვიანი ბრინჯაო - ადრე 

რკინის ხანაში 

 

D114 07 02 0205  5 125 15 12    1 2 95         

9 

აღმოსავლეთ ევროპისა 

და ახლო აღმოსავლეთის 

პრეისტორიული ხანის 

არქეოლოია 

D114 07 02 0206  5 125 15 12    1 2 95         

10 

პალეოანთროპოლოგია 

და საქართველოს ძველი 

ქვის ხანა 

D114 07 02 0207  5 125 15 12    1 2 95         

11 

ქრისტიანული 

რელიგიის, კულტურისა 

და  ხელოვნების კვლევა 

არქეოლოგიური 

მეთოდების გამოყენებით 

 

D114 07 02 0208  5 125 15 12    1 2 95         

12 

ქრისტიანული ხანის 

არქეოლოგია 

საქართველოში 

D114 07 02 0209  5 125 15 12    1 2 95         

13 

შუა საუკუნეების კავკასია 

და ისლამური 

კულტურის ძეგლების 

არქეოლოგიური კვლევა 

D114 07 02 0210  5 125 15 12    1 2 95         

14 

შუა საუკუნეების 

საქართველოს 

ხუროთმოძღვრების 

ძეგლების 

არქეოლოგიური კვლევა 

D114 07 02 0211  5 125 15 12    1 2 95         

15 

ანტიკური 

ქალაქთმოწყობა და მისი 

ზეგავლენა ქართულ-

კავკასიურ სამყაროზე 

D114 07 02 0212  5 125 15 12    1 2 95         

16 
აჭარასწყლის 

ხეობის არქეოლოგია 
D114 07 02 0213  5 125 15 12    1 2 95         

17 
ისტორიის ფილოსოფიის 

საკითხები 
D114 07 02 0214  5 125 15 12    1 2 95         



18 

მცირეაზიური 

არქეოლოგიური 

კულტურების გენეზისი 

და ანატომია 

D114 07 02 0215  5 125 15 12    1 2 95         

19 

ახლო აღმოსავლური, 

მედიტერანული და 

შავიზღვისპირულ-

კავკასიური 

 

ინტერკულტურული 

D114 07 02 0216  5 125 15 12    1 2 95         

20 

საქართველოს სხვა 

აკრედიტებულ უმაღლეს 

სასწავლებელში 

გავლილი სასწავლო 

კურსები 

  10                  

21 

უცხოეთის 

აკრედიტებულ უმაღლეს 

დაწესებულებაში 

გავლილი სასწავლო 

კურსები 

  10                  

22 სხვა სახის აქტივობა                     

სულ   60                  

სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტი 
  120                  

 
დოქტორანტის პირველი 

კოლოკვიუმი 
               +     

 
დოქტორანტის მეორე 

კოლოკვიუმი 
                +    

 
სადისერტაციო ნაშრომის 

შესრულება 
            + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+   

 

 


