
დანართი 2 

ქუთაისის უნივერსიტეტი 

ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 

სადოქტორო პროგრამაზე კვლევითი განაცხადის ფორმა 

კანდიდატის სახელი და გვარი:  

კვლევითი განაცხადის დასახელება:   

კვლევის განაცხადის შესახებ ინფორმაცია: 

1. საკვლევი თემა/პრობლემა და მისი აქტუალობა. სიტყვების მაქსიმალური 

რაოდენობა - 180; 

2. ლიტერატურის (წყაროების) მიმოხილვა საკვლევი თემის გარშემო. სიტყვების 

მაქსიმალური რაოდენობა-600; 

3. კვლევის მიზანი, კვლევის კითხვები, ჰიპოთეზა/ჰიპოთეზები. სიტყვების 

მაქსიმალური რაოდენობა-180; 

2. კვლევის მეთოდოლოგია (აღწერეთ კვლევის მეთოდოლოგია, რომლის 

საშუალებით განხორციელდება კვლევა, გაეცემა პასუხები საკვლევ კითხვებს, 

დადასტურდება ან არ დადატსურდება ჰიპოთეზა/ჰიპოთეზები, მიღწეული იქნება 

კვლევის მიზანი. სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა - 350; 

3. კვლევის მოსალოდნელი შედეგები (რა წვლილს შეიტანს ახალი ცოდნა დარგის 

განვითარებაში). სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა 400. 

 

კანდიდატის ხელმოწერა: 

თარიღი: 

სავარაუდო ხელმძღვანელი: 

თნახმა ვარ გავუწიო ხელმძღვანელობა დოქტორანტობის კანდიდატს (სახელი 

გვარი) პროგრამაზე მისი ჩარიცხვის შემთხვევაში. 

სახელი გვარი: 

ხელმოწერა: 

თარიღი: 

 

 



დანართი 2 

ქუთაისის უნივერსიტეტი 

ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 

კვლევითი განაცხადის შეფასების ფორმა 

 

 

კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი კვლევითი განაცხადი ფასდება 6 კრიტერიუმის 

მიხედვით: 

კვლევის აქტუალურობა - რამდენად მკაფიოდ არის გამოკვეთილი კვლევის 

პრობლემა და დასაბუთებული მისი აქტუალურობა; 

წყაროების მიმოხილვა - რამდენად სრულად ასახავს წყაროების მიმოხილვა არსებულ 

ცოდნას საკვლევი პრობლემის გარშემო, მიმოხილვის თანმიმდევრულობა, 

წყაროების შერჩევის მართებულობა, ახალი ცოდნის შექმნის საჭიროების 

დასაბუთება; 

კვლევის მიზანი - კვლევის მიზანი სწორად და მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული, ის 

გამომდინარეობს მიმოხილული წყაროებიდან. დასმული კითხვები და ჰიპოთეზები 

შეესაბამება კვლევის მიზანს და სწორადა და გასაგებად არის ჩამოყალიბებული; 

კვლევის მეთოდოლოგია - მეთოდოლოგიის შერჩევის სისწორე, მისი აღწერის 

სისრულე; 

კვლევის მოსალოდნელი შდეგები - რამდენად მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული 

კვლევის შედეგების წვლილი დარგის განვითარებაში; 

ენა და სტილი - რამდენადაა დაცულია აკადემიური ენა და სტილი, მსჯელობის 

თანმიმდევრულობა და არგუმენტირებულობა. 

 

კვლევის განაცხადის შეფასების თითოეული კრიტერიუმი ფასდება 5 ქულიანი 

სისტემით. უმაღლესი შეფასებაა 5 ქულა, ყველაზე დაბალი შეფასებაა 0 ქულა. 

ჯამური სარეიტინგო ქულა დაანგარიშდება თითოეულ კრიტერიუმში მიღებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკული ქულის გამოთვლით. შესაბამისად, 

მაქსიმალური სარეიტინგო ქულა არის 5, ხოლო მინიმალური ბარიერი კი 3 ქულა. 
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პრეზენტაცია ფასდება ორი კრიტერიუმით: 

პრეზენტაციის ტექნიკა და საკითხის წარმოჩენა - სადოქტორო პროგრამის 

კანდიდატი წარმოადგენს მაქსიმუმ 15 წუთიან პრეზენტაციას კვლევითი გნაცხადის  

შესახებ. პრეზენტაციისას მხედველობაში მიიღება პრეზენტაციის ტექნიკის ფლობა, 

საკითხის გადმოცემის თანმიმდევრულობა და არგუმენტირებულობა; 

დისკუსია/დებატები - დისკუსიისას განხილული იქნება წარმოდგენილი მონახაზის 

დასბუთებულობა, წყაროები, მეთოდოლოგია, მიზნები და ჰიპოთეზები. კვლევის 

მოსალოდნელი შდეგები და მისი გავლენა დარგის/სფეროს განვითარებაზე. 

შეფასდება კანდიდატის კომპეტენცია კვლევის სფეროში და კითხვებზე 

არგუმენტირებული და თანმიმდევრული პასუხის გაცემის უნარი.  

 

კვლევითი განაცხადის პრეზენტაციის შეფასების თითოეული კრიტერიუმი ფასდება 

5 ქულიანი სისტემით. უმაღლესი შეფასებაა 5 ქულა, ყველაზე დაბალი შეფასებაა 0 

ქულა. ჯამური სარეიტინგო ქულა დაანგარიშდება თითოეულ კრიტერიუმში 

მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული ქულის გამოთვლით. შესაბამისად, 

მაქსიმალური სარეიტინგო ქულა არის 5, ხოლო მინიმალური ბარიერი კი 3 ქულა. 

 

პრეზენტაციის შეფასება 

შეფასების კრიტერიუმები 
ქულა 

5 4 3 2 1 0 

1 პრეზენტაციის ტექნიკა და საკითხის წარმოჩენა       

2 დისკუსია/დებატები       

 ჯამური სარეიტინგო ქულა  
 


