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საქართველოს უნივერსიტეტი  

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა 
სადოქტორო პროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 

                                                                                                          

 

 

კონცეფციის შესრულების კრიტერიუმები 

 

 

კონცეფციის სტრუქტურა: 
1. ავტორი 

2. კვლევის სათაური  

3. კვლევის საკითხები 

4. კონცეფციის ჰიპოთეზა 
5. კვლევის მიზანი 

6. კვლევის ამოცანები 

7. სამიზნე ჯგუფები,  კვლევის ინსტრუმენტი და მეთოდები 

8. კვლევის შედეგების მოსალოდნელი სამეცნიერო სიახლე 

9. კვლევის შედეგების მოსალოდნელი პრაქტიკული ღირებულება 
10. მოსალოდნელი ახალი ცოდნის სახე (ან აღმოჩენა, ნოუ-ჰაუ, ან საკითხის 

გადაჭრა/პრობლემის დახურვა, ან კვლევის ახალი მიმართულება). 
 

კონცეფციის სახეები: 

დოქტორანტურაში კონკურსის გამოცხადებისას შესაძლებელია კონცეფცია მიღებული 

იქნას ორი სახით: 
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1. სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მიმდინარე/დაგეგმილი მრავალწლიანი 

საგრანტო კვლევის ფრაგმენტის კონცეფცია. ამ შემთხვევაში წინასწარ არის 

ცნობილი კვლევის სათაური, კვლევის საკითხები, კონცეფციის ჰიპოთეზა და 
კვლევის მიზანი. ეს უკანასნელი წარმოადგენს მიმდინარე/დაგეგმილი 

მრავალწლიანი კვლევის ერთ-ერთ ამოცანას. ამ შემთხვევაში ფასდება 
კონკურსანტის მზაობა ოპტიმალურად დაგეგმოს კვლევის ამოცანები, სწორად 

შეარჩიოს სამიზნე ჯგუფები, კვლევის ინსტრუმენტი და მეთოდები, ასევე მისი 

ხედვა კვლევის შედეგების მოსალოდნელი სამეცნიერო სიახლესა და 
პრაქტიკულ ღირებულებაზე.  

2. ინოვაციური კონცეფცია, ავტორის მიერ შემოთავაზებული, რომელიც 

პასუხობს სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 

მიმართულებას და, შესაბამისად, შედის საკონკურსო თემატიკაში. ამ 

შემთხვევაში ფასდება კონცეფციის ყველა კომპონენტი.  

შეფასების კრიტერიუმები: 

სადოქტორო დისერტაციის კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები: 

 

N კრიტერიუმი/კონცეფციის სახე/ქულა საგრანტო ინოვაციური 

ქულა 
1 კვლევის სათაური  - 5 

2 კვლევის საკითხები - 5 

3 კონცეფციის ჰიპოთეზა - 5 

4 კვლევის მიზანი - 5 

5 კვლევის ამოცანები 20 20 

6 სამიზნე ჯგუფები,  კვლევის ინსტრუმენტი და 
მეთოდები 

20 15 

7 შედეგების სტატისტიკური სარწმუნოება, 
დასკვნების ობიექტურობა 

20 15 

8 კვლევის შედეგების მოსალოდნელი სამეცნიერო 

სიახლე 

20 15 

9 კვლევის შედეგების მოსალოდნელი 

პრაქტიკული ღირებულება 
20 15 

სულ 100 100 

ქულის გარეშე V აღნიშვნით ფასდება 
მოსალოდნელი ახალი ცოდნის სახე:  

 ან აღმოჩენა, ნოუ-ჰაუ  

 ან საკითხის გადაჭრა/პრობლემის 

დახურვა 
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 ან კვლევის ახალი მიმართულება 
 

სადოქტორო დისერტაციასთან ინტეგრირებული სამაგისტრო ნაშრომის კონცეფციის 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

N კრიტერიუმი/კონცეფციის სახე/ქულა საგრანტო ინოვაციური 

ქულა 
1 კვლევის სათაური  - 5 

2 კვლევის საკითხები - 5 

3 კონცეფციის ჰიპოთეზა - 5 

4 კვლევის მიზანი - 5 

5 კვლევის ამოცანები 20 20 

6 სამიზნე ჯგუფები,  კვლევის ინსტრუმენტი და 
მეთოდები 

20 15 

7 შედეგების სტატისტიკური სარწმუნოება, 
დასკვნების ობიექტურობა 

20 15 

8 კვლევის შედეგების მოსალოდნელი სამეცნიერო 

სიახლე 

20 15 

9 კვლევის შედეგების მოსალოდნელი 

პრაქტიკული ღირებულება 
20 15 

სულ 100 100 

 

სადოქტორო დისერტაციასთან ინტეგრირებული საბაკალავრო ნაშრომის კონცეფციის 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

N კრიტერიუმი/კონცეფციის სახე/ქულა საგრანტო ინოვაციური 

ქულა 
1 კვლევის სათაური  - 5 

2 კვლევის საკითხები - 5 

3 კონცეფციის ჰიპოთეზა - 5 

4 კვლევის მიზანი - 5 

5 კვლევის ამოცანები 20 15 

6 სამიზნე ჯგუფები,  კვლევის ინსტრუმენტი და 
მეთოდები 

20 15 

7 შედეგების სტატისტიკური სარწმუნოება, 
დასკვნების ობიექტურობა 

60 50 

სულ 100 100 

 

 კონცეფციის საერთო მოცულობა: სატიტულო გვერდის გარდა 3-4 გვ. 
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სატიტულო გვერდის სტანდარტი: 

კონცეფციის თავფურცელის (სატიტულო გვერდი) გაფორმების წესი:  

 თავფურცლის (გვერდის) ზემო შუა ნაწილში  „საქართველოს უნივერსიტეტის“ ლოგო 

 თავფურცლის (გვერდის) ზემო შუა ნაწილში მიეთითება უნივერსიტეტის სრული 

დასახელება: „საქართველოს უნივერსიტეტი“ (შრიფტი: Sylfaen 11);  

 თავფურცლის (გვერდის) ზემო შუა ნაწილში მიეთითება სკოლის სახელი: 

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა (შრიფტი: Sylfaen 11); 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სადოქტორო პროგრამა: საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვა (შრიფტი: Sylfaen 11); 

 სახელი და გვარი მარცხნივ (შრიფტი: Sylfaen 12, Bold);  

 შუა ნაწილში კონცეფციის სათაური (შრიფტი: Sylfaen 14, Bold);  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლი ნაშრომის“ (შრიფტი: 11)  

 „კონცეფცია“ შუაში (შრიფტი: Sylfaen 14, Bold); 

 (სპეციალობა- 0904 - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა) (შრიფტი: 11);  

 თბილისი (შრიფტი: 11);  

 წელი (შრიფტი: 11);  
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სატიტულო გვერდის ნიმუში: 

 

 

 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი  

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა 
სადოქტორო პროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

 

 

 სახელი და გვარი 

 

 

(კონცეფციის სახელწოდება) 

 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლი ნაშრომის 

 

კონცეფცია 

 

 

(სპეციალობა- 0904 - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა) 
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თბილისი 

2019 


