სდასუ
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

მედიცინა
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

მედიცინის დოქტორი

პროგრამის მიზნები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამის მიზანია მედიცინის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე მაღალკვალიფიციური
სამეცნიერო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
პედაგოგიური საქმიანობისთვის სპეციალისტების მომზადება,
რომელთაც
ექნებათ
მედიცინის
უახლეს
მიღწევებზე
დაფუძნებული ცოდნა, დარგის სწრაფი განვითარების პირობებში,
ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და გადაფასების გზით ცოდნის
განახლებული ფარგლების გაცნობიერება,ექიმის პროფესიისთვის
მნიშვნელოვანი ეთიკური და სამართლებრივი ღირებულებების
დამკვიდრების გზების კვლევისა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავების მოტივაცია, სწავლის,
საქმიანობისა
და
კვლევის
პროცესში
ახალი
იდეების
განვითარებისათვის მზაობადა სხვ.

სწავლის შედეგები

სადოქტორო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული
და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს სწავლის
შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს მესამე საფეხურის მიხედვით:

ცოდნა და გაცნობიერება

დოქტორანტს აქვს:
•
მედიცინის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნა;
•
მედიცინის მეცნიერების ფუნდამენტური პრინციპების,
ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების ღრმა ცოდნა;
•
ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების საშუალება რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე;
•
დარგის სწრაფი განვითარების პირობებში, ცოდნის
ხელახალი
გააზრებისა
და
გადაფასების
გზით
ცოდნისგანახლებულიფარგლებისგაცნობიერება;
•
კვლევითი/სადოქტორო
ნაშრომის
თემასთან
დაკავშირებული საკითხების, კვლევის ობიექტის სპეციფიკის,
კვლევის ინოვაციური ასპექტების, კვლევის მეთოდების და
მეთოდოდოლოგიის, უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის,
იდეების და მიღწევების სიღრმისეული ცოდნა, რაც არსებული
ცოდნის გაფართოებისა
თუ
ინოვაციური
მეთოდების
გამოყენების
საშუალებას
იძლევა
(რეფერირებადი
პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე).
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

დოქტორანტს შეუძლია:
•
ინოვაციურიკვლევისდამოუკიდებლადდაგეგმვა,
განხორციელება და ზედამხედველობა;
•
სამედიცინო
სფეროში
პრაქტიკული
საქმიანობა
მაღალკვალიფიციურ დონეზე;
•
სამედიცინო - ბიოლოგიური მეთოდების სიღრმისეული
ცოდნის
საფუძველზე
ახალი
ცოდნის
შექმნაზე
ორიენტირებული სპეციფიკური (თეორიული და კვლევითი)
მეთოდოლოგიის
შემუშავება
და
შემდგომი
ასახვა
საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში ;
•
საერთაშორისო
რეფერირებადი
პუბლიკაციისათვის
აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობა;
•
კვლევითი/სადოქტორო
ნაშრომის
თემატიკასთან
დაკავშირებული საკითხების სიღრმისეული ცოდნის გამოყენება კვლევის ობიექტის სპეციფიკის გაცნობიერების,
კვლევის ინოვაციური ასპექტების განსაზღვრის, კვლევის
ადეკვატური უახლესი მეთოდების და მეთოდოდოლოგიის
განსაზღვრის, სამეცნიერო ლიტერატურის შერჩევის, კვლევის
მოსალოდნელი შედეგების დასახვის მიზნით.
დასკვნის უნარი

დოქტორანტს შეუძლია:
•
ექსპერიმენტის
შედგების
ანალიზი
თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამისად;
•
საკუთარი
დასკვნების
საჯაროდ
ფორმულირება,

შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით მისი მკაფიო დასაბუთება;
•
ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და
მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება;
• ინტერდისციპლინური მიდგომა, თეორიული ანალიზი,
მოვლენათა კომპლექსური ხედვა და პროცესების ობიექტური
შეფასება;
•
დამოუკიდებელი აზროვნება, მეცნიერული კვლევის და
ცოდნის ინტეგრირება;
•
პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.
კომუნიკაციის უნარი

დოქტორანტს შეუძლია:
•
დარგის სწრაფი განვითარების პირობებში, ახალი ცოდნის
არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და
გარკვევით წარმოჩენა, რთული და სადავო ინფორმაციის და
ეფექტური
გადაცემა
კოლეგებისა
და
ფართო
საზოგადოებისთვის.
ასევე
საერთაშორისო
სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ
ენაზე.
სწავლის უნარი

დოქტორანტს შეუძლია:
•
საკუთარი
კრეატიული
პოტენციალის
განვითარება/გაღრმავება;
•
მედიცინისა და ბიოლოგიის უახლეს მიღწევებზე
დაყრდნობით, ახალი იდეების, პროცესების განვითარების
მზაობა სწავლის, საქმიანობისა და კვლევის პროცესში;
•
სხვისი სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა.
ღირებულებები

დოქტორანტს შეუძლია:
•
მედიცინის სფეროში ღირებულებათა დამკვიდრების
გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.
ასათვისებელი
კრედიტების რაოდენობა
შეფასების წესები
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სასწავლო

კურსები:

სასწავლო
კურსების
შესწავლისას
დოქტორანტთა გაწეული შრომის შემაჯამებელი შეფასებაითვალისწინებს ორ შემადგენელ ელემენტს - შუალედურ და საბოლოო
გამოცდის შეფასებებს. თითოეულ ელემენტს აქვს თავისი პროცენტული წილი შეფასების საერთო სისტემაში;
•
შუალედური
შეფასების
ელემენტი
დაყოფილია
კომპონენტებად (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, შუალედური
გამოცდების ჩაბარება, რეფერატის/პრეზენტაციის მომზადება
და სხვ.), რომლებსაც აქვთ თავისი პროცენტული წილი ამ

ელემენტის ფარგლებში;
•
კონკრეტულისასწავლო
კურსის
სპეციფიკიდანგამომდინარე,შესაძლებელიაშუალედური
შეფასების
ელემენტში
შემავალი
კომპონენტებისდაზუსტება:
კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღვრავს
სასწავლო კურსის წამყვანი ლექტორი;
•
საბოლოო
გამოცდა
სავალდებულოა,
შეფასების
სისტემაშიმისი ხვედრითი წილიმაქს. 40 ქულაა. საბოლოო
გამოცდაზე დოქტორანტმა უნდა მიიღოს შეფასების მინიმუმ
50%;;
•
საბოლოო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა დოქტორანტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და საბოლოო გამოცდის მაქსიმალური ქულის
გათვალისწინებითუგროვდება 51 ქულა;
•
შემაჯამებელი შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასების და საბოლო გამოცდის შეფასების ჯამს;
•
შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი
ასახულია ყოველი სასწავლო კურსის სილაბუსში. ინფორმაცია
შეფასების
სისტემისა
და
კომპონენტების
შესახებ
ხელმისაწვდომია დოქტორანტებისათვის.
•
თეორიული კურსების შეფასების მეთოდების გარდა
არსებობს პრაქტიკული კურსის - პროფესორის ასისტენტობის,
კვლევითი კომპონენტის ელემენტების - სასემინარო ნაშრომის,
სტატიის, სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების წესი. ეს
უკანასკნელი გაწერილია მედიცინისა და სტომატოლოგიის
სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის
დებულებაში;
ინფორმაცია
შეფასების
სისტემისა
და
კომპონენტების
შესახებ
ხელმისაწვდომია
დოქტორანტებისათვის.
•
შეფასებისსისტემაუშვებსხუთისახისდადებითშეფასებას: A
(91%-100%), B (81%-90%), C (71%-80%), D (61%-70%), E (51%60%). მაქხიმალური დადებითი შეფასეფა - 100 ქულა,
მინიმალური დადებითი შეფასება - 51 ქულა;
•
არსებობს ორიუარყოფითიშეფასება:FX (41-50%) და F (40%
და ნაკლები). ნიშანი FX (ვერ ჩააბარა) ნიშნავს, რომ
დოქტორანტს გამოცდის ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და მას ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე
ერთხელ
გასვლის
უფლება.
დოქტორანტსაქვსიმავესემესტრშიდამატებითგამოცდაზეგასვლისუფლება
იმის
გათვალისწინებით,
რომსაბოლოოდადამატებითგამოცდებსშორისშუალედიუნდაიყოსარანაკლებ
10
დღისა. ნიშანი F (ჩაიჭრა) მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი
ხელმეორედ შეისწავლის სასწავლო კურსს და ჩააბარებს
გამოცდას.
მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს დიპლომირებული მედიკოსის,
დიპლომირებული სტომატოლოგის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე

პირს, რომელიც აკმაყოფილებს მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის სადისერტაციო
საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულებით განსაზღვრულ საკონკურსო მოთხოვნებს.
საკონტაქტო პირი

ვაშაკიძე ირინა - მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის
დეკანი, პროფესორი.
ტელ: 577 715 070;
ელფოსტა - ivashakidze@sdasu.edu.ge

