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katalogi gankuTvnilia studentebisa da yvela im dainteresebuli
pirisaTvis, visac surs, miiRos informacia fakultetis saganmanaTleblo
saqmianobis Sesaxeb.

universitetis misamarTi:
0108, Tbilisi,
rusTavelis gamziri # 19,
aRmaSeneblis #40
tel.: 2 99 75 41
veb-gverdi: http://www.tafu.edu.ge

sakontaqto pirebi:
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გენგიური
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დეპარტამენტი: 2 99 94 11, შიდა ნომერი 162.
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fakultetze swavla xorcieldeba sam safexurze:





bakalavriati – saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
moicavs aranakleb 240 kredits; swavla xorcieldeba 4 wliani
swavlebis vadiT da kursdamTavrebuls eniWeba bakalavris xarisxi;
magistratura - saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
moicavs aranakleb 120 kredits; swavla xorcieldeba 2 wliani
swavlebis
vadiT
da
kursdamTavrebuls
eniWeba
Sesabamisi
kvalifikaciis magistris xarisxi;
doqtorantura - saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
moicavs aranakleb 180 kredits; swavla xorcieldeba 3 wliani
swavlebis
vadiT
da
kursdamTavrebuls
eniWeba
Sesabamisi
kvalifikaciis doqtoris xarisxi;

fakultetze xorcieldeba

3 sadoqtoro programa.

სადოქტორო პროგრამები
ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები ------------------------------------------------ 4
მედიის კვლევები ------------------------------------------------------------------------ხელოვნების მენეჯმენტი
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xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis (koncentraciebiT: Teatrmcodneoba,
kinomcodneoba, qoreologia, xelovnebaTmcodneoba)
sadoqtoro programis

zogadi daxasiaTeba
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
ZiriTadi misiis Sesabamisad, humanitaruli mecnierebebis erTi sferos _
xelovnebis istoriisa da Teoriis kvleva da xelovnebaTmcodneobiTi
dargebis ganviTareba winamdebare programis mizania. sadoqtoro programa
miznad isaxavs xelovnebis dargebis – Teatris, kinos, qoreografiis, saxviTi
xelovnebisa da arqiteqturis kvlevas da am sferoSi axali codnis Seqmnas.
xelovnebaTmcodneobiTi
kvlevebis
sadoqtoro
programის
magistraturis Semdgomi donis maRalkvalificiuri kadrebis
samecniero-kvleviTi da pedagogiuri muSaobisaTvis.

amocanaa
momzadeba,

sadoqtoro programa moicavs 180 kredits da Sedgeba saswavlo da kvleviTi
komponentebisgan:
1. saswavlo komponenti (60 krediti);
2. kvleviTi komponenti (120 krediti) – es komponenti gulisxmobs
disertaciis, anu kvleviTi naSromis Sesrulebas, romelic unda
asaxavdes kvlevis dasabuTebul Sedegebs da wvlili Sehqondes
dargis ganviTarebaSi da mis dacvas/ sajaro prezentacias.
“xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis” sadoqtoro programa moicavs
Semdeg programul koncentraciebs:
Teatrmcodneoba, kinomcodneoba, qoreologia, xelovnebaTmcodneoba

sadoqtoro programis TiToeuli programuli koncentracia aviTarebs dargis
maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs da Seicavs konkretul kvleviT
problematikas. Tumca, maT aerTianebT swavlebisa da kvlevis erTiani
principi, romelic xorcieldeba yoveli programuli koncentraciisTvis
niSandoblivi da aucilebeli meTodologiiT. Sesabamisad, programaSi qvemoT
detalurad aris warmodgenili TiToeuli programuli koncentraciis
verbaluri aRwera, miznebi, Sedegebi da kompetenciebi Sesabamisi saswavlo
gegmebisa da Sefasebis sistemis TanxlebiT.
SeniSvna: programuli koncentraciebi maTi moculobisa da masStaburi
verbaluri aRweris gaTvaliswinebiT, studentTaTvis aRqmis TvalsazrisiT
raime sirTuleebis Tavidan asacileblad, qvemoT moxseniebulia terminiT
”programa”.
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xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebi

dasaxeleba
mimarTuleba

humanitaruli mecnierebebi

uag-is safexuri/
usp-s tipi
swavlebis ena
misaniWebeli
akademiuri
xarisxi
programis
xelmZRvanelebi

doqtoranturis akademiuri safexuris
programa
qarTuli ena
xelovnebaTmcodneobis doqtori
PhD in Arts Sciences

programis
moculoba
kreditebiT
programaze
daSvebis
winapiroba

180 krediti

saganmanaTleblo

Tamar bokuCava, profesori.
t. 2 93-42-34; mob. 899-41-90-95,
e-mail:tbokuchava@hotmail.com
lela oCiauri, profesori.
t.; 2 324645. mob. 899578174, 877288775.
e-mail: teklataia@yahoo.com
lelaochiauri@gmail.com
nato gengiuri, profesori.
t. 2 99 75 41; mob. 893 24 42 78; 895 30 50 47
e-mail: natogengiuri@gmail.com
anano samsonaZe, asocirebuli profesori.
t. 2 95-96-64; mob. 893-55-15-36
e-mail- ananosamsonadze@mail.ru

a)xelovnebaTmcodneobis
magistris
kvalifikacia,
doqtorantobis kandidati unda flobdes ucxo enas
(inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze
mainc da gaiaros gasaubreba specialobaSi.
ბ) დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი უცხო ენის
/ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული ან საკვლევი თემის
სპეციფიკიდან გამომდინარე რომელიმე სხვა უცხო ენა/ არანაკლებ B2
დონეზე ცოდნა, რომელიც მოწმდება დოქტორანტურაში მისაღები
გამოცდის ჩაბარებით შესაბამის უცხო ენაში. გამოცდის ჩატარებას
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტი.
უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს
უმაღლესი განათლების დიპლომს, შესაბამისი უცხო ენის სპეციალობით,
ან შესაბამისი პროფილის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში
ჩაბარებული გამოცდის დამადასტურებელ მოწმობას (არანაკლებ B2 დონე)
ან უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისოდ აღიარებულ
სერთიფიკატს (TOEFL PBT, TOEFL IBT, IELTS ან Cambridge Exam).
დოქტორანტობის კანდიდატი, რომლის მშობლიური ენა არ არის
ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის ცოდნის დამადასტურებელ
სერთიფიკატს (B2 დონე), ან შესაბამისი პროფილის აკრედიტირებულ
უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებული გამოცდის დამადასტურებელი
მოწმობა, ან უმაღლესი განათლების დიპლომი ქართული ენის
პროფილით. სხვა შემთხვევაში აბარებს ქართული ენის გამოცდას.
გამოცდის ჩატარებას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტი.
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გ) დოქტორანტობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ნაშრომი/
კვლევითი ხასიათის სტატია, რომელშიც აისახება მისი პროგრამის
შესაბამისი სამეცნიერო ინტერესები; მან წინასწარი გასაუბრება უნდა
გაიაროს სავარაუდო ხელმძღვანელთან და წარმოადგინოს სადოქტორო
პროგრამის ხელმძღვანელის/მოდულის ხელმძღვანელის შუამდგომლობა
სათანადო დასაბუთებით.
დ) დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხორციელდება კომისისათან საკვლევ
პროფლითან დაკავშირებული გასაუბრების შედეგად მიღებული ქულების
შესაბამისად.

doqtorantTa
raodenoba
დახასიათება

arsebuli
materialuri
da
adamianuri
resursebidan
gamomdinare, SesaZlebelia 12 doqtorantis miReba.
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetis ZiriTadi misiis Sesabamisad,
humanitaruli mecnierebebis erTi sferos _ xelovnebis
istoriisa da Teoriis kvleva da xelovnebaTmcodneobiTi
dargebis ganviTareba winamdebare programis mizania.
sadoqtoro programa miznad isaxavs xelovnebis dargebis
– Teatris, kinos, qoreografiis, saxviTi xelovnebisa da
arqiteqturis kvlevas
da am sferoSi axali codnis
Seqmnas.
xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis sadoqtoro programის
amocanaa
magistraturis
Semdgomi
donis
maRalkvalificiuri
kadrebis
momzadeba,
samecnierokvleviTi da pedagogiuri muSaobisaTvis.
sadoqtoro programa moicavs 180 kredits da Sedgeba
saswavlo da kvleviTi komponentebisgan:
3. saswavlo komponenti (60 krediti);
4. kvleviTi komponenti (120 krediti) – es komponenti
gulisxmobs
disertaciis, anu kvleviTi naSromis
Sesrulebas,
romelic
unda
asaxavdes
kvlevis
dasabuTebul Sedegebs da wvlili Sehqondes dargis
ganviTarebaSi da mis dacvas/ sajaro prezentacias.
“xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis” sadoqtoro
programa moicavs Semdeg Semdeg programul
koncentraciebs:
Teatrmcodneoba
kinomcodneoba
qoreologia
xelovnebaTmcodneoba
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sadoqtoro programis TiToeuli koncentraciა:
aviTarebs dargis maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs
da Seicavs konkretul kvleviT problematikas. Tumca, maT
aerTianebT swavlebisa da kvlevis erTiani principi,
romelic
xorcieldeba
yoveli
mimarTulebisTvis
niSandoblivi da aucilebeli meTodologiiT. Sesabamisad,
programaSi
qvemoT
detalurad
aris
warmodgenili
TiToeuli mimarTulebis verbaluri aRwera, miznebi,
Sedegebi da kompetenciebi Sesabamisi saswavlo gegmebisa
da Sefasebis sistemis TanxlebiT.

დახასიათება კონცენტრაციების მიხედვით
პროგრამული კონცენტრაცია: Teatrmcodneoba
PhD in Arts Sciences ( Theatre Sciences )
sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba
programis mizani
programa
amzadebs
mecnier-mkvlevarebs
Teatrmcodnis
zogadi
kvalifikaciiT, aseve saSualebas aZlevs doqtorantebs programaSi
gaerTianebul sam mimarTulebaSi warmodgenili sagnebis meSveobiT,
sakmaod zustad gansazRvros Tavisi samecniero interesi Teatris
istoriuli Tu Teoriuli aspeqtebis Sesawavlisa da maTi
sxvadsxva
meTodologiuri
midgomiT
kvlevis
TvalsazrisiT.
Teatrmcodnis
kvalifikaciis
sadoqtoro
done
gulisxmobs
Teatris,
rogorc
xelovnebisa da kulturis erT-erTi uZvelesi da umniSvnelovanesi
sinTezuri dargis mecnierul kvlevas. dramisa da Teatris istoriisa da
Teoriis kvleva, xelovnebaTmocdneobis istoriaSi uZvelesi droidan
damkvidrda. Tavdapirvelad, kerZod ki Zveli welTaRricxvis V
saukunidan, is arsebobda rogorc xelovnebis filosofiisa da poetikis,
aseve
literaturaTmcodneobis
nawili.
XIX-XX
saukuneebidan
Tearmcodneoba
Teatris
Semswavlel
damoukidebel
mecnierebad
yalibdeba, romelic sxvadsxva meTodolgiuri midgomebiT ikvlevs
Teatris istorias, Teoriasa da praqtikas. XX saukuneSi Teatris
Semswavleli
mecniereba
mdidrdeba
sxvdsxva
saxis,
maT
Soris
interdisciplinaruli
midgomebiTa
da
meTodologiebiT.
Teatris
Semswavleli Tanamedrove mecniereba xelovnebaTmcodneobis erT erTi
ganviTarebuli
da
mravlganxriani
dargia,
struqturalisturi,
postriqturalisturi,
anTropologiuri,
semiologiuri
da
sxva
midgomebis safuZvelze is warmatebiT ikvlevs Teatrs, rogorc
mxatvrulsa da socialur fenomens.
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programis koncefcia: studenti I semestris dasawyisSi irCevs programiT
SemoTavazebuli modulebidan erT-erTs. yoveli konkretuli moduli da
masSi Semavali disciplinebi exeba im kvleviT problemebs, romelzec
muSaobs konkretuli profesori da romeli mimarTulebiTac mas surs
miiRos doqtorantebi. imavdroulad studentma unda airCios sadoqtoro
kvlevis Tema da xelmZRvaneli. studenti amzadebs disertaciis proeqts
da warudgens sadisertacio sabWos ara ugvianes III semestris
dasawyisisa.
Teatrmcodneobა
iTvaliswinebs
sam
ZiriTad
saswavlo-kleviT
mimarTulebas:
1. msoflio Teatris istoriis, Teatrisa da dramis Teoriisa da
Tanamedrove qarTuli Teatris modulebis saxiT. es sami mimarTuleba
asaxavs Teatris kvlevis zogad SesaZlo mimarTulebebs da saSualebas
aZlevs doqtorants gaakeTos informirebuli arCevani. msoflio Teatris
mimarTulebis saxelwodebaa `msoflio Teatri - epoqebi, etapebi,
aspeqtebi~. saxelwodebis aseTi definicia ganpirobebulia Teatris
istoriis sagnis sinTezuri bunebiT, romelic moicavs rogorc saTeatro
dramaturgiis, ise saTeatro gamomsaxvelobis istoriuli cvalebadobis
gzas. saTeatro kultura moicavs Teatris winadrmatul, dramatul da
postdramatul etapebs, ritualis Teatraluri aspeqtebidan dawyebuli,
Tanamedrove performansiT damTavrebuli.
2. `dramisa da Teatris Teoriis~ modulი. Tanamedrove analizis
meTodebis codna aucilebeli doqtorantisaTvis, raTa man empiriuli
masalis organizeba da analizi awarmoos. is efuZneba Teatraluri azris
erT-erT uZveles tradiciul ganxras - dramis Teorias. XX saukunis
damdegs, anTroplogiuri, kulturologiuri da sxva humanitaruli
kvlevebis zegavleniT, dramis Teoriam Teatris Teoriis mimarTulebiT
ganicada ganviTareba, xolo drmatuli Teatri aRiarebuli iqneba,
rogorc Teatris arsebobis erT erTi da ara erTaderTi forma. amasTan,
xelovnebis Tanamedrove TeoriebSi damkvidrda mxatvruli movlenis
mimarT interdisciplinaruli analizis praqtika. aRniSnuli moduli
Teatrmcodneobis specialobisa da programis umniSvnelovanes ganxras
warmoadgens.
uaRresad
mniSvnelovania
Seiqmnas
myari
da
kvalificirebuli Teoriuli baza TeatrmcodneobiTi kvlevebisTvis,
sabWoTa ideologiurma sistemam didi xniT Seaferxa e.w. `burJuaziuli~
Tu arasasurveli samamulo Teoriebis funqcionireba da kvlevis
savaldebulo marqsistuli sistema daamkvidra. Tumca, xelovnebisa da
sazogadoebrivi kulturis analizisadmi swored am unificirebulma
midgomam mas formaluri xasiaTi SesZina. Sedegad, xelovnebis kvlevebi,
umeteswilad empiriul aRwerebamde da xSirad, arasaTanado Teoriuli
safuZveliT gamyarebul anlizamde davida. XX saukunis 90-iani wlebidan
moyolebuli, situacia TandaTan icvleba, magram mainc arasistemur da
spontanur xasiaTs atarebs. Sesabamisad, `dramisa da Teatris Teoriis~
moduli swored am viTarebis gamosworebasa da xelovnebis Teoriis
praqtikul aRwerasTan mimarTebaSi reabilitacias isaxavs miznad.
is
Teatrmcodnebis Semdgomi ganviTarebis aucilebel da fundamentur
rgols warmoadgens.
3. programis mesame modulia `XX s-is bolo aTwleulis qarTuli Teatri
(1990-2000)~. moduli orientirebulia mimdinare Teatraluri procesisa da
postsabWoTa qarTuli Teatris praqtikis
samecniero analizze. es
ocwleuli SemTxveviT ar gamxdara aRniSnuli modulis ZiriTadi
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aqcentis sagani, radgan is Tanamedrove saqarTveloSi kulturul
paradigmaTa Teatralur kulturaSi asaxuli cvlilebis Seswavlas
isaxavs miznad.
programis mizania doqtorantebs misces am movlenebTan
kavSirSi Tanamedrove TeatrSi gamovlenil esTetikur, stilistur,
konceptualur,
enobriv
da
sxv.
kanonzomierebaTa
Tanmimdevruli
profesiuli xedva da samecniero aRnusxvisa da ganzogadoebis unari.
cocxal Teatralur procesze muSaoba samecnieri Teatrmcodneobis erT
erTi umniSvnelovanesi sferoa, radgan Teatraluri nawarmoebi Tavisi
bunebiT srulfasovan fiqsacias ar eqvemdebareba. meorec, Teatris
Zlieri komunikaciuri buneba misi cocxali procesis samecniero kvlevis
aucileblobas qmnis.

Sedegebi
a)
codna da gacnobiereba – sadoqtoro programa uzrunvelyofs
doqtorantebs Teatrmcodneobis dargis samecniero kvlevis sagnis
xedviT, misi sinTezuri da dialeqtikuri bunebis gacnobierebiT, aZlevs
maT sagnisa da misi mimarTulebebis ganviTarebis kanonzomierebaTa
dadgenis unars da uzrunvelyofs samecniero kvlevisa da damoukidebeli
samecniero
azrovnebis
meTododlogiuri
da
konceptualuri
safuZvlebiT, awvdis doqtorantebs dargSi arsebul ZiriTadsa da
uaxles miRwevebze damyarebul codnas, warudgens maT kvlevis inovaciur,
maT Soris dargTaSoris meTodebs. programa Sedgeba sami modulisagan,
romelTagan
TviTeuli,
zemoTmoyvanili
zogadi
sakvalifikacio
maxasiaTeblis garda, iZleva damatebiT, konkretuli mimarTulebiT
gansazRvrul
sakvalifikacio
maCveneblebs.
msoflio
Teatris
mimarTuleba doqtorants saSualebas aZlevs daeuflos Teatraluri
kulturis istoriul perspeqtivaSi kvlevis, istoriuli periodizaciis
niSnebisa da safuZvlebis gansazRvris meTodebs, rac saSualebas aZlevs
doqtorantebs moaxdinon arsebuli codnis nawilobrivi gadafaseba da
misi ganaxlebuli farglebis gacnobiereba. amasTan, doqtoranti iZens
Tanamedrove Teatraluri procesis istoriuli kanonzomierebis WrilSi
xedvisa
da
kvlevis
unars,
sxvadsxva
midgomiTa
da
sxvdasxva
kavSirurTierTobaSi movlenis gaazrebisa da sakuTari naazrevis
referirebadi publikaciis standartebiT samecniero codnad qcevis
unars. `dramisa da Teatris Teoriis~ mimarTulebis
kuTxiT,
doqtorantebs dargobriv kvalifikacias emateba dramisa da Teatris
konceptualur-filosofiuri
Teoriebisa
da
doqtrinebis
codnis,
analizis, xelaxali gaazrebisa da nawilobriv axali Teoriuli
samecniero publikaciebSi asaxuli codnis Seqmnis unari, xolo
`Tanamedrove qarTuli Teatris~ mimarTuleba doqtorants postsabWoTa
qarTuli Teatris sferoSi arsebul kanonzomierebaTa gamovlenis,
aRwerisa da axali codnis Seqmnis saSualebas aZlevs.
b)
codnis praqtikaSi gamoyenebis unari - warmodgenili sadoqtoro
programa
Teoriuli
codnis
praqtikaSi
gamoyenebis
farTe
SesaZleblobebs iZleva, doqtorants SeuZlia damoukideblad dagegmos
inovaciuri kvleva, gamoiyenos maslisadmi midgomis sxvadsxva saxis
meTodologia, SeimuSavos raodenobrivi maCveneblebis aRwerisa da
Tvisobrivi
ganzogadoebisa
da
analizis
unari,
praqtikuli
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gamocdilebidan da dakvirvebidan Teoriuli codnis Seqmnisa da misi
kvlav
praqtikaSi
gamoyenebis
unari.
Teatrmcodneobis
sagnis
specifikidan
gamomdinare,
praqtikuli
gamocdilebis
Teoriuli
ganzogadoeba
da praqtikisa da Teoriis
dialeqtikuri kavSiri
samecniero saqmianobis aucilebel pirobas warmoadgens. swored amitom,
doqotrantebi
aRWurvilni
iqnebian
deduqciuri
da
induqciuri
meTodebis, SedarebiTi meTodis gamoyenebisa da sakvlevi sakiTxisadmi
sxvadasxva inovaciuri meTodebiT midgomis unariT. maTi codnisa da
gamocdilebis Sedegebi aisaxeba referirebad JurnalebSi.
g)
daskvnis unari - sadoqtoro programis kursdamTavrebulebi
aRWurvilni iqnebian saTanado codniTa da midgomebiT, rac maT
saSualebas miscems rTuli da winaaRmdegobrivi, urTierTgamomicxavi
monacemebis kritikuli analizi awarmoon, moZebnon winaaRmdegobaTa
axsnis, axal registrSi daZlevisa da sinTezirebis gzebi, Seafason
movlenebi maTTvis Sesatyvisi RireulebiTi SkaliT. isini SeZleben
mocemulobasTan misadgebuli axali meTodologiebis Seqmnasa da
efeqturi gadawyetilebebis damoukideblad miRebas;
d)
komunikaciis
unari
sadoqtoro programiT SeZenili
kvalifikacia saSualebas miscems
programis doqtorantebs
TeatrmcodneobaSi
arsebuli
da
axali
codna
dasabuTebul
urTierTkavSirSi warmoaCinon, Seqmnan Tanmimdevrul kvlevasa da
analizze damyarebuli axali codna da SesZlon iseTi formiT gadmoscen
is, rom adeqvaturi gamoZaxili hpovon samecniero urTierTobaSi,
kolegebTan samecniero Tematur polemikaSi CaerTon (maT Sori ucxo
enaze), samecniero komunikaciisaTvis damaxasiaTebel yvela werilobiTi
Tu zepirmetyveli formiT srulfasovnad isargeblon.
e)
swavlis
unari
sadoqtoro
programa
orientirebulia
Teatrmcodneobis sferoSi doqtorantis swavlisa da gagebis unaris
gafarTovebasa da gaRrmavebaze. movlenaTa distanciuri Wvretisa da maTi
kanonzomierebis Secnobis unaris formirebaze, uaxles codnasa da
Teatris Sesaxeb mecnierebis axal miRwevebze damyarebuli samecniero
kvleva-Ziebis warmoebaze, axali meTodologiebis Secnoba-SemuSavebaze,
codnis gafarTovebaze rogorc uSualod Teatrcodneobis sagnis, ise
misi Sexwavlis formebis kvlevis mimarTulebiT.
v) Rirebulebebi - programa orientirebulia Camouyalibos doqtorants
samecniero kvlevis RirebulebiTi aspeqtebis codna, daanaxos faqtis,
logikuri
msjelobis,
sworad
SerCeuli
meTodologiis
kvlevis
warmarTvisa da misi saboloo SedegisaTvis RirebulebiTi mniSvneloba,
axali codnis Rirebulebis gacnobiereba Teatrmcodneobis erTiani
codnis sistemaSi. samceniero kvlevis gziT mxatvrul RirebulebaTa
optimaluri niSan-Tvisebebis xedvisa da SefasebiTi orientaciis unari,
esTetikuri
Tu
Teatris
sferoSi Semavali sxva Rirebulebebis
diferneciaciis, sistemuri kvlevis, sakuTari obieturi samecniero
poziciis Teoriuli da sameceniero Rirebulebis dasabuTebisa da
damkvidrebis
unari.
aseve,
axal
RirebulebaTa
dasmkvidrebeli
inovaciuri meTodebis SemuSavebis unari.
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programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis ZiriTad sferod migvaCnia
saqarTveloSi
arsebuli
universitetebi
da
institutebi,
aseve,
kulturisa da ganaTlebis dagegmvisa da marTvis sxvadsxva organoebi saministroebi, departamentebi da sxv. kursdamTavrebulebs SeuZliaT
gaxdnen kvalificirebuli gamomcemel-redaqtorebi, xelovnebisa da
kulturis konsultantebi sxvadsxva tipis mediaSi, aseve daikavon
administraciuli Tanamdebobebi Teatrebsa da kulturasTan da TeatrTan
asocirebul sxva dawesebulebebSi.
.
samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza
sadoqtoro programis
doqtorantebi iyeneben saqarTvelos
SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba
rogorc
adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebsa da Tematur forumebSi.
universitetSi arsebobs programis ganxorcielebis finansuri gegma,
romelic uzrunvelyofs mis finansur stabilurobas. finansuri gegma
asaxulia saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis biujetSi.

sadoqtoro programis reziume
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis sadoqtoro programa TeartmcodneobaSi moicavs sam
prioritetul kvleviT sferos –
msoflio Teatris istorias,
warmodgenils moduliT `msoflio Teatri – epoqebi, etapebi, aspeqtebi~,
romelic
miznad isaxavs mecnier-mkvlevarebis momzadebas Teatris
istoriis kvlevis mimarTulebiT, es Teatrmcodneobis erT erTi ZiriTadi
mimarTulebaa, romelic sferos ganviTarebas mis istoriul dinamikaSi
swavlobs.
Teatris
istoriis
kvlevis
meTodologiebi
mudmivad
viTardeba, iTvisebs interdisciplinarul midgomebs, Teatris istoriis
sxvadsxva poziciiT gaazrebis tendenciebs, qmnis axal samecnioro
codnas uaxles msoflio Teatralur procesebze da a.S.
meore uZvelesi da mudmivad aqtualuri sfero dramisa da Teatris
Teoriaa, romelic programaSi warmodgenilia moduliT `dramisa da
Teatris Teoria~.
moduli iTvaliswinebs seminarebs, romlebic
informaciulad da konceptualurad moicavs Teatris Teoriuli
Seswavlis gzas uZvelesi nimuSebiT dawyebuli, Tanamedrove TeoriebiT
damTavrebuli. Teatris istoriasTan erTad dramis Teoria wardmoagdens
Teatrmcodneobis
erT
erT
fundamentur
mimarTulebas,
romelic
dinamikuri
Teatraluri
procesis
Tanmxleb
Teoriul
fenomens
warmoadgens.
programis
mesame
moduli
Tanamedrove
qarTuli
Teatri
–
prioritetulia rogorc TematikiT, ise Sesaswavli periodiT _ 90-iani
2000-iani
wlebis
saTeatro
procesi
saqarTveloSi.
es
periodi
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saqarTvelos
realobaSi
sruliad
axali
istoriuli
paradigmis
formirebas moicavs. cvlilebebi Seexo socialur-politikurad iseT
mgrZnobiare fenomensac, rogoric Teatria. Seiqmna axali saorganizacio
formebi, saSemsruleblo esTetika, dramaturgia, ganviTarda axali
stilisturi da esTetikuri procesebi. es yovelive samecniero doneze
Seswavlas, analizsa da TeatrmcodneobiT codnad gardaqmnas saWiroebs.
postsabWoTa procesebis Seswavla ukanaskneli 20-wleulis ganmavlobaSi
mrval samecniero dargSi Seswavlis prioritetul sagasn warmoadgens.
programis dasrulebisa da disertaciis warmatebiT dacvis Semdgom
doqtorants eniWeba akademiuri xarisxi xelovnebaTmcodneobis doqtori
(Teatrmcodneoba) , PhD in Arts Sciences (Theatre Sciences)

პროგრამული კონცენტრაცია: kinomcodneoba

kinokultura da mxatvrul-istoriuli paradigmebi
Film Culture and Feature-Historic Paradigms
Ph.D. Program in Arts Sciences (Film Sciences)
sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba
axali epoqis dadgomasTan erTad gaCnda qarTuli da msoflio kinos
istoriis gadaxedvis aucilebloba da is, rac ukve araerTxel
Sefasebula, araerTi mkvlevaris interesis sferoSi moeqca, gadavafasoT,
gamomdinare iqidan, rom istorias Tavidan dawera sWirdeba, rac
faqtebisa da movlenebis gadafasebas, axali rakursiT ganxilvas, axali
meTodologiiT
Seswavlas
gulisxmobs
da
Tanamedroveobis
moTxovnilebebiTaa gamowveuli.
sadoqtoro programis mTavari mizania _ sakiTxebisa da problemebis
axali kuTxiT damuSaveba da Seswavla axal WrilSi, vinaidan, garda
imisa, rom arsebobs Tanamedrove kvlevebis axali meTodebi da xerxebi,
romlebis aTviseba-gamoyeneba aucilebelia, qarTul kinomcodneobaSi
(iseve,
rogorc
saerTod
tradiciul
humanitarul
mecnierebebSi,
romelsac Tan axal-axal dargebi da mimarTulebebi emateba), bevri ram,
istoriuli garemoebebidan gamomdinare, an arasworad, an arasakmarisad
an saerTod Seuswavlel-daumuSavebeli darCa, bevri ram msoflio
kulturis saerTo ganviTarebis konteqstidan gancalkevebiT.
aucilebeli gaxda am sakiTxebis axali midgomiT ganxilva da imis
gaTvaliswineba, rom istoria da xelovneba erTaneTis ganuyreli
Tanamgzavrebi arian, amdenad, xelovnebis dayofa, gancalkeveba _
faqtobrivi istoriuli movlenebis amsaxvel da Tanamedrove adamianis
Sesaxeb Seqmnil nawarmoebebad, mcdari iqneboda. miT umetes, rom
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damokidebuleba xelovnebis qmnilebis mimarT, rodesac mas wlebis
intervalis Semdeg uyureb, TavisTavad gulisxmobs istorizmis moments,
Tumca, TavisTavad, Tanadroulobac ukve im epoqis drois gamomxatvelia,
rodesac esa Tu is nawarmoebi iqmneba. amdenad, unda iTqvas, rom ar
arsebobs filmebi `Tanamedrove~ da `istoriuli~, aramed arsebobs
filmebi, romlebic adamianis Sesaxeb, mis Sinagan samyarosa da
garemosTan, sazogadoebis mimarT damokidebulebaze mogviTxroben an
warsulSi an awmyoSi.
koleqtiuri, praqtikuli gamocdileba, rogoric unda iyos is, mravali
Taobis mier grovdeba, amitom mxolod is ganixileba, rogorc sakmarisad
saimedo.
amdenad, mniSvnelovania qarTuli da msoflio kinos istoriis axleburi
gaazreba, zogierTi, aqamde daviwyebuli filmis axal WrilSi aRqma da
maTi `istoriuli konteqstis” warmoCena; Zveli da ukve trafaretad
qceuli tendenciebis, kliSeebis axsna.

sadoqtoro programis mizania:








Tanamedrove tipis mkvlevari-mecnieris _ Teoretikosisa da kinos
istorikos-Teoretikosis aRzrda;
doqtorantisTvis qarTuli da msoflio kinos istoriasa da kinos
TeoriaSi Rrma da safuZvliani codnis micema;
doqtorantisTvis mecnieruli naSromisa da mecnieruli statiis
momzadebisa da daweris swavleba;
doqtorantSi kritikuli azrovnebis unaris, saTanado profesiuli
Cvevebis gamomuSaveba;
doqtorantisTvis sadoqtoro disertaciis damuSavebaSi, SesrulebaSi,
dacvasa da akademiuri xarisxis (PhD) mopovebaSi xelSewyoba;
doqtorantis
umaRles
saswavlebelSi
akademiuri,
pedagogiuri
moRvaweobis, samecniero-kvleviTi saqmianobisTvis momzadeba;
damoukidebeli mecnier-mkvlevaris aRzrda, romelic SeZlebs qarTul
da msoflio kulturaSi mimdinare procesebisa da axali tendenciebis
aRmoCenasa
da
saerTaSoriso
sazogadoebisTvs
maRal
doneze
gaziarebas

programis koncefcia
kinomcodneobis sadoqtoro programa `kinokultura da mxatvrulistoriuli paradigmebi~ aerTianebs sam ZiriTad saswavlo-kvleviT
mimarTulebas:

1. qarTuli kino miTologiur-folklorul aspeqtebSi
2. msoflio kinos istoria
3. kino da cenzura
sadoqtoro programis studenti I semestris dasawyisSi irCevs programiT
SemoTavazebuli modulebidan erT-erTs. TiToeuli moduli da masSi
Semavali disciplinebi moicavs im kvleviT problemebs, romelzec
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muSaobs konkretuli profesori da romeli mimarTulebiTac mas surs
doqtorantebis miReba. am etapze studenti irCevs sadoqtoro sakvlev
Temasa da xelmZRvanels. Semdeg studenti amzadebs disertaciis proeqts,
aTanxmebs xelmZRvanelTan da II semestris bolos an III semestris
dasawyisSi sadisertacio sabWos warudgens.
programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi
programis sakvlevi Tematika sam konkretul mimarTulebasa da Sesabamis
sakiTxebs moicavs:
1. msoflio kinos istoria:
savaraudo sakvlev problemebad moiazreba msoflio kinos istoriis
sxvadasxva
etapi,
kinoJanrebis
Taviseburebebi,
gamoCenili
kinoreJisorebisa da sxva kinematografistebis Semoqmedeba, kinos
specifikuri tendenciebi, kinoenis arsisa da esTetikuri koncefciebis
analizi, kinematografiuli formebis, mxatvrul-stiluri modelebisa Tu
modifikaciaTa ganvrcobis kanonzomierebaTa istoriuli kvleva, kinos
teqnologiuri ganviTarebis zemoqmedeba da gavlena kinoesTetikaze da a.
S.
msoflio kinos istoriis SeswavlisaTvis aucilebelia misi pirveli
nabijebis gaanalizeba, kulturul cxovrebaSi misi rolis gaazreba,
teqnikuri gamogonebidan xelovnebis dargad gadaqcevis procesis
ganxilva da saTanado daskvnebis gamotana. amasTanave, mniSvnelovania mis
wiaRSi aRmocenebuli mxatvruli mimdinareobebis arsis gansazRvra, kinos
sxvadasxva saxeobebis (mxatvruli, dokumenturi, animaciuri, samecnieropopularuli, saswavlo) arqiteqtonikisa da formebis safuZvliani
gaanalizeba. mizanmimarTuli da saWiroa kinos, rogorc fenomenis arsis
ganxilva msoflios politikuri, socialur-ekonomikursa da kulturuli
ganviTarebis aspeqtebis WrilSi, radgan am garemoebebmac aranaklebi
roli iTamaSes misi winsvlis sapasuxismgeblo saqmeSi.
yovelive amis paralelurad, msoflio kinos istoriisaTvis aucilebelia
kinos
zogadTeoriuli
sakiTxebis
gacnoba-Seswavla.
am
mizniT
sasurvelia cnobili kinoTeoretikosebis naSromebis gacnoba, raTa
gairkves
Tavad
kinos
Teoriis
garkveuli
mizanSewoniloba
da
daniSnuleba im doqtorantebisaTvis, romlebic msoflio kinos istoriis
mimarTulebiT muSaoben.
2. kino da cenzura
mimarTulebis
saswavlo-kvleviTi
problematika
exeba
konkretul
sakiTxebs:
kinoxelovnebis istoriisa da meoce saukunis istoriis
urTierTmimarTeba konkretul epoqebSi da pirvel rigSi, sabWoTa
kavSiris
istoriasa
da
nacizmis
istoriaSi.
am
TvalsazrisiT
gansakuTrebiT mniSvnelovania qarTuli kinos istoria, qarTuli kinos
igaviseburi
ena,
romelic
cenzurasTan
`urTierTobis”
formad
Camoyalibda.
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xelovani, romelsac moRvaweoba sabWoTa cenzuris pirobebSi uxdeboda,
iZulebuli iyo, an damorCileboda gabatonebul ideologias, an epova is
gzebi, anu is mxatvruli formebi, romelTa meSveobiTac igi Tavis
namdvil
saTqmels
ityoda.
maTi
namuSevrebis
Taviseburebac,
am
garemoebebma ganapiroba.
es problematika kinos istoriis dargSi sakiTxis mravali kuTxiTa da
mravali aspeqtiT Seswavlas moiTxovs da swored es ganapirobebs
doqtorantTa sakvlevi Temebis mravalferovnebas.
programa sakvlev Tematikas farglavs konkretuli periodiT: meoce
saukunis kinos istoria, kinos sociologia, qarTuli da msoflio kinos
istoriis axleburi gaazreba. amave dros, programa SesaZleblobas
iZleva moicvas istoriuli mecnierebebi, sociologia, fsiqologia,
literaturis, Teatris, saxviTi xelovnebis istoria.
ganixileba cenzuris istoria xelovnebis sxva dargebSi. is, Tu ra rols
asrulebda damkveTi da rogori iyo misi urTierToba xelovanTan;
cenzuris dasxva epoqaSi.
amave dros, mniSvnelovaba mieniWeba iseT sakiTxebs, rogoricaa cenzuris
roli e.w uSinaarso xelovnebaSi _ musika, arqiteqtura da imas, rom
xSirad aq `cenzoris” rols ara damkveTi, ara saxelmwifo, aramed
publika asrulebs.
cenzuris istoriis saintereso furcelia XX saukunis 30-iani wlebis
dasawyisi, roca ssrk-Si ikrZaleba `mimarTulebebi”, `formalizmad~ da
`burJuaziul gadmonaSTad~ cxaddeba da ZalaSi modis erTiani
mxatvruli meTodi _ socialisturi realizmi, rogorc ideologiis
mTavari sayrdeni.
sakvlev TemaTa Soris SeiZleba iyos `mTavlitis~ Tanamdeboba kinoSi da
misi gavlenis, uflebamosilebis sferoebi, uSulo Careva kinofilmis
bedSi _ scenaridan saboloo produqtamde _ filmamde da akrZalvis
formebis
itori,
rogorc
mTlianobaSi
qarTuli-sabWoTa
kinos
Taviseburi istoriis, misi arsebobis ganmsazRvrelis analizi.
sakvlevi Temebis erT-erTi mimarTulebaa stalinuri kinoxelovnebis
modelebi, istoriul fonze da meore mxriv, zogierT SemTxvevaSi, kinos
garkveuli gavlena istoriul movlenebze.
mniSvnelovania, stalinis epoqis iseTi produqtis, rogoricaa _
`ukonfliqtobis epoqa” da misi arsebobis mizezebis gaanalizebaSeswavla, ara mxolod istoriuli kuTxiT, aramed wminda Teoriuli
koncefciebiTac, vinaidan, am epoqaSi qarTuli (sabWoTa kino) axal
formasa da stils iZens, axal mxatvrul saxeebs qmnis da axal
tendenciebs ayalibebs.
erT-erTi sakvlevi Tema SesaZlebelia iyos _ sazogadoebis, rogorc
cenziris, problemis aqtualuroba, romelic am Tvisebas dResac ar
kargavs da aratotalitarul saxelmwifoSic ki, bevri movlenisa Tu
16

faqtis ganmsazRvrelia. am sakiTxebze msjeloba iwyeba ufro sabWoTa
kavSiris dangrevis Semdeg, roca xelisufleba aRar akontrolebs kinos.
aRsaniSnavias, am sazogadoebis nawils warmoadgens prodiuseric,
romelic evropasa Tu amerikaSi da yofili sabWoTa kavSirSis qveynebSic,
cenzoria garkveuli TvalsazrisiT.
reJisorisa da prodiuseris, rogorc cenzoris, urTierTobis sakiTxi
TiTqmis srulaid gamoukvlevelia kinos TeoriaSi, iseve, rogorc
gamoukvlevelia sazogadoebis, mediis roli... magaliTad, ras ukveTavs
publika kinos da ris winaaRmdeg ibrZvis... ra aris TviTcenzura? 90-iani
wlebis qarTuli kino mdidaria magaliTebiT, romlebic am Temis kvlevis
saSualebas iZleva.
3. qarTuli kino miTologiur-folklorul aspeqtebSi
sakvlevi Tema da masSi Semavali problematika Seicavs erovnul (da
msoflio)
kinematorgafSi
miTisa
da
masTan
dakavSirebuli
zepirsityvieri folkloris aRmocenebisa da transformirebis mizezebsa
da Sedegebis kvleva-Seswavlas.
sakvlev Tema SeiZleba iyos miTis Seqnis mizezebi da kinematografSi
maTi adgilis damkvidrebis SemTxvevebi, rasac garkveuli gansxvavebebi
aqvs da gamomdinareobs iqidan, Tu ra realuri, Tundac sulier
kavSirSia samyaro im momentSi, rodesac esa Tu is miTi iqmneba. miTSi
Cadebulia winaparTa sibrZnis rwmena, amitom gare samyaros faqtebis
gacnobiereba rwmenis saqme xdeba, is ki SegrZnebebs ar eqvemdebareba, ar
saWiroebs.
arCevani SeiZleba Seexos, erovnul kinoSi XX saukunis 50-iani wlebis
miwurulsa da 60-ianebis wlebis dasawyisSi gaCenil tendenciebs, vinaidan
miTosi
Seicavs
dafarul
sazriss,
fantastikuri
saxeebisa
da
warmodgenebis miRma arsebuls.
am sazrisis wvdomasa da gamovlenas
isaxavs miznad Tanamedrove mecnieruli analizic. magram amave dros,
xazgasmiT aRiniSneba, rom Tanamedrove goneba ver moicavs adamianis
kulturuli
arsebobis
yvela
formas,
miTosis
struqtura
ver
daxasiaTdeba, rogorc racionaluri.
aseT viTarebaSi saTqmelis Sefarvis gzebi gamarTlebuli iyo da meore
mxriv, axal formebs iZenda, vinaidan, legenda da miTi _ orive istoriul
ambebs gvamcnobs, magram miTi burusiT mocul warsuls ganekuTvneba.
aqedan Cndeba cneba `miTiuri dro~ anu dro, rodesac samyaro ufro
sxvanairad gamoiyureboda. legendas saqme istoriul personaJebTan aqvs,
is
ganekuTvneba
gansazRvrul
adgils
da
SeiZleba
drosac,
dakavSirebulia movlenis ritualur an socialur mniSvnelobasTan.
amdenad, sakvlev obieqtad, es mimarTuleba (da misi ganStoebebis) arCevaa
SesaZlebeli.
erT-erTi Tema SeiZleba iyos droisa da axali miTologiuri sistemebis
dabadeba, vinaidan yvela dro sakuTar miTebs qmnis da Tanamedrove
miTebis gmirebs im axal realobasTan uwevT Segueba, rodesac miTis
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Tanamedrove Semoqmedni cxovroben da qmnian. anu qmnian Tanamedrove
models.
Tu mxatvruli nawarmoebi modelirebuli sinamdvilea, e.i. Tu sinamdvile
warmoadgens samyaros kanonebis mixedviT modelirebul mxatvrul
nawarmoebs, es xels ar uSlis, rom mxatvruli nawarmoebi droebiT
dascildes masSi asaxul sinamdviles da sakuTar TavSi warmoadginos
sakuTari konstruirebis imanenturi principi, e.i. iqces rogorc sakuTari
calkeuli
momentebis,
aseve
yovelive
imis
modelad,
rac
mis
sferoSimoeqca. doqtorants sakvlev Temad am problebebis Seswavla
damuSavebas vTavazobT.
sainteresoa da arsebiTi im procesebis Tvalis midevneba da analizi,
rodesac Semdeg, erTgvar miTologiur `Cvenad~ qceuli Semoqmedi kvlav
`mes~ niSnian personad iqca da man daiwyo, miTologiuri samyaros
personaJTa msgavsad _ adamianebTan Sinagani Tvisebebis amotana,
yvelafris ganumeoreblis, gansakuTrebulis Zieba, is, rac axlos iyo
gamomxatvel bunebasTan, sakuTar TavTan, eris TvisebebTan,. jer
komunizmis aCrdilma da Semdeg evropaSi (50-iani wlebis miwurulsa da
60-ianebis dasawyisSi) dawyebulma moZraobam, axleburad Sefasebulma
samyarom, axalma imedebma, axalma talRam, qarTvel xelovanTa da
kinematografistTa rigebSic, SeiZleba pirdapiri ara, magram uxilavi
pasionaluri kavSirebi daamyara.
ramdenad jdeba am sistemaSi qarTuli erovnuli xasiaTi, an is gza,
romelic kulturaTa gzagasayarze _ evropa-aziis aRmosavleTisa da
dasavleTis sazRvarze mdgomma saqarTvelom ganicada _ miTuri _
uxsovari droidan dRemde? ra cvlilebebi ganicada qarTulma xasiaTma
da Sesabamisad, erovnulma kulturam saqarTveloSi kinematografiuli
nimuSebi dabada?
amasTan, drois cvalebadobasTan erTad, icvleba damokidebuleba
mxatvruli nawarmoebis mimarT, rac misi aRqmis Taviseburebebs
gansazRvravs.
am sakiTxebis kvleva iqneba prioritetuli konkretuli modulis
farglebSi.

sadoqtoro programis Sedegebi
qarTuli saxelmwifos Camoyalibebis procesi da masTan erTad,
cvlilebebi sazogadoebriv-kulturul-ekonomikur sferoebSi, integracia
msofliosTan da cxovrebis evropul wessze gadasvla, cvlilebebi
saganmanaTleblo
sferoSi
da
mecnierul
kvlevebSi,
bunebrivia,
kinematografzec (rogorc xelovnebis erT-erT yvelaze gaxsnil,
socialurad aqtiur da mobilur dargze) aisaxeba da mudmivad
ganaxlebul midgomas moiTxovs. Tanamedrove (uaxlesi) kinoreJisura da
Sesabamisad, kinomcodneoba, erTi mxriv, zedmiwevniT ganaTlebuli da
Teoriuli
codniT
SeiaraRebuli
profesionalebis
arsebobas
gulisxmobs, rasac, rogorc qveynis SigniT, aseve msoflio kinobazarze
(realobis mTeli speqtris gaTvaliswinebiT) mimdinare procesebi
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karnaxobs da meore mxriv, gulisxmobs kinomcodnes, romelic uaxlesi da
klasikuri Teoriul-istoriuli codniTaa aRWurvili.

sadoqtoro programis sruli
naSromis momzadebis Semdeg:

kursis

dasrulebisa

da

sadoqtoro

 doqtoranti
Seqmnis
disertacias, romelic iqneba
axali
samecniero meTodologiiT, sakiTxis mimarT axleburi rakursiT.
arsiTa da formiT dawerili naSromi kinomcodneobaSi,
 miRebuli codna kursdamTavrebuls saSualebas miscems Tavisi
wvlili Seitanos qarTuli da msoflio kinos istoriisa da
Teoriis axleburad Seswavla-daweraSi;
 kursdamTavrebuli
SeZlebs
kinos
sociologiis, kinofilmis,
kinoxelovnebis sazogadoebaze zemoqmedebis ukeT gaazrebasa da am
sakiTxebze muSaobis gagrZelebas;
 eqneba qarTuli da msoflio kinos istoriisa da Teoriis (da
Teoriis istoriis) safuZvliani codna;
 gamoimuSavebs
sakvlevi
masalis,
problemebis
mimarT
interdisciplinaruli midgomas;
 kargad gaiazrebs da gaacnobierebs kinos istoriisa da Teoriis,
politikur-socialuri
da
istoriuli
mimarTebebisa
da
kinoxelovnebis urTierTobis sakiTxebs;
 ecodineba kinos Teoriis mniSvnelovani sakiTxebi da gamoimuSavebs
kinoxelovnebis nimuSis, ama Tu im mimdinareobis, movlenis aRqmisa
da gansjis, analizis unars;
 eqneba kinematorgafis, kinoTeoriisa da kinematografis Teoriuli
Seswavlis sferoSi mimdinare procesebis Rrma codna;
 ecodineba is mniSvnelovani, prioritetuli da meorexarisxovani
faqtebi Tu movlenebi, tendenciebi da mimdinareobebi, romlebsac
adgili hqondaT kinos istoriaSi;
 SeZlebs weriTi da zepiri formiT mxatvruli nawarmoebis
mecnierul gaanalizebas da Teoriuli magaliTebis, codnis
gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli movlenis, faqtis analizis
procesSi;
 aimaRlebs weris kulturasa da axal unar-Cvevebs SeiZens;
 gauCndeba SemoqmedebiTi midgoma kinosa da sazogadod xelovnebis
nawarmoebis mimarT;
 gamoumuSavdeba umaRles saswavlebelSi saleqcio kursebis maRal
mecnierul da meTodur doneze warmarTvis unar-Cvevebi:
 gamoimuSavebs kritikuli damokidebulebis unar-Cvevebs;
 ecodineba kinos Tanamedrove Teoriebisa da Teoriis klasikosebis
naSromebi,
mniSvnelovani
Teoriuli
sakiTxebi,
rogorc
kinematografis,
aseve
zogadkulturologiur,
Tanamedrove
filosofiur, sociologiur moZRvrebaTa sferoebSi;
 SeZlebs codnis gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli movlenis,
faqtis, artefaqtis analizis procesSi
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codna da gacnobiereba
swavlebis
sruli
kursis
gavlis
Semdeg,
doqtorants
aqvs:
kinomcodneobis,
rogorc
rogorc
istoriuli,
aseve
Teoriuli,
SemoqmedebiTi kanonebisa da principebis farTo, Rrma da sistemuri
codna, rac mas saSualebas miscems, erTi mxriv, damoukideblad awarmoos
kvleva swavlis periodSi miRebul codnaze dayrdnobiT; amave dros, es
codna
gadasces
axalgazrda
mkvlevarebs
(bakalavriatisa
Tu
magistraturis saganmanaTleblo
safexuris studentebs, profesiuli
programebis Tu sxva tipis saxelovnebo saswavleblebis msmenelebs);
dargis specifikis Teoriuli da praqtikuli codna.
swavlis periodSi miRebuli gamocdileba doqtorants gauRrmavebs
codnas kinosa da televiziis, rogorc SemoqmedebiTi movlenisa da
rogorc industriis; xelovnebis, rogorc sazogadoebriv-politikuri
viTrebisgan
ganuyofeli
sferosa
da
SemoqmedebiT-praqtikul
SesaZleblobebis mqone movlenaSi SemoqmedebiTi problemebis gadaWris
gzebis Sesaxeb.
codnis praqtikaSi gamoyenebis unari
miRebuli codna da swavlis dros praqtikaSi gamoyenebuli (iqneba es,
uSualod swavlebis _ saleqcio _ procesi da maTi mimdinareobisas
miRebuli analitikuri dakvirveba da Teoriuli analizi, plus _
paralelur reJimSi miRebuli ganaTleba xelovnebisa Tu mecnierebis
sxva dargebSi) gamocdileba, doqtorants SesaZleblobas miscems,
praqtikul-SemoqmedebiT moRvaweobasTan erTad, mis paralelurad,
awarmoos samecniero-kvleviTi samuSaoebi qarTuli Tu msoflio
kinoproblemebis, Tanamedrove etapze mimdinare procesebis Seswavlisa da
axali
daskvnebis
gakeTebis
TvalsazrisiT,
maT
saerTaSoriso
standartebTan SesatyvisobaSi moyvaniT da sakuTari kvlevebi ara
mxolod saqarTveloSi, aramed sxva qveynebis studentebisa da kinos
mkvlevarTa, kinoSi moRvawe sxva adamianebisTvisac saintereso gaxados.
erT-erTi mTavari amocanaa, samecniero kvlevebisa da pedagogiuri unarCvevebis axal da Tanamedrove kvlevis meTodebTan Tanaziaroba da axali
sistemebis danergva, rogorc Teoriul-analitikuri saqmianoba, aseve
pedagogikisa da Tanamedrove kinos ganviTarebis gzebis Zieba da codnis
sxvebisTvis gadacemisTvis mzaoba.
argumentebuli daskvnis unari
doqtorants, swavlis procesSi miRebuli codnisa da gamomuSavebuli
unar-Cvevebis, kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT, SeeZleba arsebuli
rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivi monacemebis analizi; SeuZlia
moaxdinos axali midgomebis sinTezi, riTac kinoxelovnebis kvlevis
sferoSi axali meTodologiis SemuSaveba-ganviTarebas Seuwyobs xels;
mas eqneba unari, problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori
da efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi, gamoiyenos
damatebiTi resursebi.
komunikaciis unari
doqtorantisTvis komunikaciisTvis saWiro praqtikul-Teoriuli unarebis
floba aucilebelia. am unarebs igi gamoiyenebs rogorc mkvlevarimecnieri (istorikosi da Teoretikosi), aseve rogorc pedagogi
(swavlebis
sxvadasxva
safexurze
da
sxvadasxva
auditoriasTan
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urTierTobisas) da rogorc mecnieri-mkvlevari sakvlev masalasa da
samecniero
sazogadoebasTan
(samecniero
wreebi,
gamomcemlobebi,
`saWiro~ profesionalTa garemo, sxva pedagogebi) urTierTobebs
procesSi; SesaZleblobebis sxvebisTvis, rogorc Teoriuli, aseve
praqtikuli codnis gadacemisas.
erTi an ori ucxo enis codna, sul mcire, B 2 doneze, doqtorantsa da
momaval specialists _ Teoretikossa da pedagogs gamoadgeba
kolegebTan, saerTaSorisi samecnier-konferenciebze, seminarebsa Tu
vorqSofebze, saerTaSoriso proeqtebSi monawileobisas gamoadgeba.
swavlis unari
saswavlo programa da swavlis procesi doqtorants pirobas uqmnis
awarmoos samecniero-kvleviTi samuSaoebi, risTvisac iyenebs: rogorc
ZiriTad programul, aseve Tanmdev yvela resurss, iqneba es swavlebis
saleqcio normebisa Tu ZiriTadi sakontaqto saaTebis miRma drois
organizeba (muSaoba praqtikaze, masalis moZieba _ muzeumebSi, arqivebSi,
internetSi, specifikuri literaturis migneba-mopoveba da damuSaveba);
universitetis materialur-teqnikuri bazisa da biblioTekis gamoyenebis
aTviseba; mas SeeZleba _ saleqcio da praqtikul samuSaobisTvis saWiro
drois organizeba da praqtikul-Teoriuli muSaobis badis dagegmva;
Tanamedrove kvlevis meTodebis gamoyeneba da axali sistemebis danergva,
rogorc Teoriul-analitikuri muSaobis, aseve pedagogikaSi da axali
saswavlo-samecniero jgufebis (organizaciebis) struqturaSi muSaobisa,
Tu maTi Seqmnis procesSi; Sesabamisad, SeZlebs igive unarebis sxvisTvis
gadacema-gaziarebis, maTi saswavlo procesis dagegmva-organizebas.
doqtoranti SeZlebs kinos istoriasa da Tanamedrove kinoSi, klasikur
da
Tanamedrove
TeoriebSi
mudmivad
ganaxlebis
procesebSi
orientirebasa da axali azrovnebis danergvas Tanamedrove realobaSi;
Tanamedrove kinosa da kinoreJisuris funqciebisa da amocanebis,
filmwarmoebisa da SemoqmedebiT jgufebTa, arqivebTan, eqspertebTan
urTierTobis Seswavlasa da gamoyenebas; gamoimuSavebs samuSao drois
dagegmvis, kvlevis procesis organizebisa da materialur-teqnikuri
uzruvelyofis ZiriTadi principebis unars; konkretuli dargis
sazogadoebriv da saxelovnebo mecnierebebTan integrirebis, msoflio
kulturasTan erTiani konteqstis aRmoCenisa da kavSirebis arsebobis
safuZvlianad dasabuTebis unars.
Rirebulebebi
ikvlevs konkretulad, kinoxelovnebisa da sazogadod, kulturis
mniSvnelovan movlenebs da masTan dakavSirebul, sazogadoebisTvis
mniSvnelovan
aspeqtebze
amaxvilebs
yuradRebas;
obieqturad
da
profesiulad afasebs im adgils, romelic kinematografs ukavia
kacobriobis azrovnebis Camoyalibebis, ganviTarebisa da cnobierebaze
zemoqmedebis sferoSi: ikvlevs da aanalizebs kinonawarmoebs, misi
Seqmnis winapirobebs realuri garemoebebis analizTan konteqstSi da
Seiswavlis kinoxelovnebas, rogorc literaturis, saxviTi xelovnebis,
sociologiis, filosofiis, fsiqologiis, sazogadoebrivi cxovrebis,
politikis, istoriis ganuyofel nawils, misi ganviTarebisa da
mimdinareobis sxvadasxva etapze.
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programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi











pedagogiuri da samecniero moRvaweoba umaRles saswavleblebSi;
pedagogiuri moRvaweoba sajaro _ zogadsaganmanaTleblo da
saxelovnebo skolebSi;
Sesabamis muzeumebsa da arqivebSi kvleviTi da administraciuli
saqmianoba (xelmZRvanel poziciaze);
samecniero da administraciuli saqmianoba kvleviT-samecniero
dawesebulebebSi;
saxelmwifo da arasamTavrobo seqtorSi saxelovnebo mimarTulebiT
administraciuli an mkvlevar-eqspertis samuSaos Sesruleba;
damoukidebeli eqspertis, mkvlevaris, statusiT muSaoba;
proeqtis dagegmva, amocanebis gansazRvra da ganxorcieleba,
TanamSromloba adgilobriv da saerTaSoriso fondebTan;
samecniero jgufSi muSaoba, rogorc konkretuli amocanis
Semsruleblis, ise jgufis xelmZRvanelis rangSi;
muSaoba kinostudiebSi, kinokompaniebSi _ kinomcodnis, redaqtoris,
eqspertis rangSi;
muSaoba televiziebSi, specifikur Tu sazogadoebriv JurnalgazeTebSi, kulturis eqspertis, gadacemebis avtoris, redaqtoris
poziciebze.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza
swavlis
procesSi
sadoqtoro
programis
doqtorantebi
iyeneben
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis biblioTekasa da kompiuterul centrs; universitetSi
arsebul kinokabinets, filmoTekas, kinoaparaturas, kinolaboratorias.
universitetSi aqvs gamomcemloba `kentavri~; gamoscems periodul
samecniero Jurnals `saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani~, romlebic xels
Seuwyobs doqtorantis namuSevrebis gamoqveynebas.
universitetSi arsebobs sadoqtoro programis ganxorcielebis finansuri
gegma, romelic uzrunvelhyofs mis materialur stabilurobas. finansuri
gegma asaxulia saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetis biujetSi.

sadoqtoro programis reziume
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis sadoqtoro programa kinomcodneobaSi _ kinokultura da
mxatvrul-istoriuli paradigmebi _ Sedgeba sami kvleviTi sferosgan,
sami ZiriTadi modulisgan – romelTa mTavari arsia _ Tanamedrove da
axali
qarTuli
da
msoflio
kinos
istoriisa
da
Teoriis
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zogadkulturologiur
modulebia:

da

istoriul

konteqstSi

gamokvleva.

es

a) qarTuli kino miTologiur-folklorul aspeqtebSi _ gulisxmobs
kinos – rogorc klasikuri literaturis, erovnuli folkloris,
adgilobrivi da saerTaSoriso miTologiis safuZvelze damyarebuli
xelovnebis da misi konkretuli nimuSebis, formebis gaanalizebas da
miTuri safuZvlebis gavlenas nawarmoebis koncefciaze, arssa da
mxatvrul formaze;
b) kino da cenzura
_ exeba
kinoxelovnebis istoriisa da meoce
saukunis istoriis urTierTmimarTebas konkretul epoqebSi da pirvel
rigSi, sabWoTa kavSiris istoriasa da nacizmis istoriaSi.; qarTuli
kinos istorias, igavur enas, romelic cenzurasTan `urTierTobis”
formad Camoyalibda.
b) msoflio kinos istoria _ Seicavs msoflio kinos istoriis sxvadasxva
etapis, kinoJanrebis Taviseburebebis, kinos specifikuri tendenciebis,
kinoenis arsisa da esTetikuri koncefciebis Seswavla-analizs
arCeuli modulis programis dasrulebisa da disertaciis warmatebiT
dacvis
Semdeg
doqtorants
eniWeba
akademiuri
xarisxi
xelovnebaTmcodneobis doqtori, PhD in Arts Sciences (Film Sciences)

qoreologia
qoreografiuli xelovnebis istoria da Teoria
Ph.D. Program in history and theory the choreography
programis daxasiaTeba (mizani, Sinaarsi)
mizani: sadoqtoro programis mizania moamzados kvalificiuri
specielistebi qoreologiis (qoreografiuli xelovnebis samecniero
kvlevis)
dargSi,
romelTa
profesiuli
codna
xels
Seuwyobs
qoreografiuli xelovnebis ganviTarebas saSemsruleblo da pedagogiuri
mimarTulebiT, aseve gaamyarebs da ganaviTarebs qoreologiuri kvlevebis
adgils zogad saxelovnebo mecnierebaTa rigSi.
sadoqtoro programa warmoadgens qoreografiuli xelovnebis
samecniero kvlevis ramdenime mimarTulebas. kerZod, igi gankuTvnilia
sacekvao folkloris istoriuli ganviTarebis, SemoqmedebiTi formebis
Taviseburebisa
da
sacekvao
nimuSebis
fiqsireba-konservaciis
SeswavlisaTvis. eTno-qoreologiuri kvlevebis mniSvnelobas erovnuli
kulturisadmi, istoriul-eTnigrafiuli
warsulisadmi da qarTuli
folkloruli tradiciebisadmi sayovelTao interesi gansazRvravs.
xalxuri qoreografiis arqauli formebis Zieba da maTi Seswavla
arqeologiuri da istoriul-literaturuli
masalis axleburad
gaazrebis safuZvelze xdeba. kvlevis obieqtad sacekvao folkloruli
nimuSis funqciur-Sinaarsobrivi da vizualur-qmediTi buneba iqceva,
romelic
xalxuri
cekvis
mxatvrul-esTetikuri
Rirebulebis,
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gamomsaxvelobiTi saSualebebis, pirobiToba-simbolurobisa da mravali
sxva sakiTxis Seswavlas emsaxureba.
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens qarTuli qoreografiuli
saganZuris, jer kidev Semonaxuli sacekvao wes-Cveulebebis fiqsireba, am
konteqstSi
warmodgenili
sadoqtori
programis
fardlebSi
SesaZlebelia
damuSavdes,
maTi
Semdgomi
praqtikuli
ganxorcielebisaTvis,
saeqspedicio
(qoreografiuli
eqspediciis)
muSaobis Teoriuli safuZvlebi.
sadoqtoro
programa
warmoadgens
dargSi
arsebuli
samagistro
programebis gagrZelebas da miznad isaxavs:
 studentebs misces gaRrmavebuli codna Tanamedrove saxelovnebo
mecnierebaSi
kerZod,
qoreografiuli
xelovnebis
(sacekvao
folkloris) kvlevis Tanamedrove formebsa da meTodologiaSi;
 xeli Seuwyos doqtorants sadoqtoro sakvalifikacio naSromis
Sesrulebasa, dacvasa da akademiuri xarisxis mopovebaSi;
 doqtoranti moamzados umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi
akademiuri moRvaweobisaTvis;
 doqtoranti Camoayalibos, rogorc damoukidebeli Tanamedrove
mecnieri, mkvlevari.
programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi
programiT
gaTvaliswinebuli
sakvlevi
sakiTxebi
moicavs
qoreografiuli xelovnebis yvela nairsaxeobriv (xalxuri, klasikuri,
samejliso Tanamedrove cekvis) formas, maT Soris prioritetulia
problematika, romelic iTvaliswinebs qarTuli sacekvao tradiciebis
Seswavlas. kerZod:















istoriul - eTnografiuli mimarTulebis sakiTxebi:
qoreografiuli xelovnebis arqeologiuri, istoriul-literaturuli
da eTnografiuli wyaroebis Seswavla;
qoreografiuli xelovnebis genezisi, periodizacia, konkretuli
istoriuli periodis Seswavla;
uZvelesi sacekvao tradiciebis Seswavla funqciur-Sinaarsobrivi da
regionaluri TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT;
auTenturi pirvelwyaros sasceno interpretireba da a.S.

Teoriuli mimarTulebis sakiTxebi:
qoreografiuli terminologia;
qoreografiis sinTezuroba;
qoreografiis gamomsaxvelobiTi saSualebani;
pirobiToba-simboluroba;
sivrce da dro qoreografiaSi;
cekvis klasifikaciuri sistemebi;
qoreografiuli xelovnebis Seswavlis pedagogiur-meTodologiuri
Taviseburebani;
sacekvao nimuSis fiqsireba-konservacia da a.S.

kritikis sakiTxebi:
sacekvao nimuSis qoreografiuli analizi;
SemoqmedebiTi portreti;
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Tanamedrove tendenciebi da a.S.

Sedegebi
qoreografiis
saxelovnebo
mecnierebis
sadoqtoro
programis
dasrulebis Semdeg kursdamTavrebuli:
 flobs safuZvlian da Rrma codnas
qoreografiis saxelovnebo
mecnierebaSi, sacekvao folkloris kvlevis Tanamedrove formebsa da
meTodologiaSi;
 flobs
unars
moaxdinos
saxelovnebo
dargis
aqtualuri
problematikis dadgena da SemogvTavazos misi gadaWris gzebi;
 flobs unars moaxdinos xelovnebis (sacekvao) nimuSis kompleqsuri
kvlevis analizi: Sinaarsisa da formis erTianobis, elementebad
danawevrebis da erTian, sinTezur bunebaSi danaxvis, abstragirebisa
da sxva, momijnave dargebTan urTierTkavSirebis dadgenis unari.
 aRniSnul Teoriul codnas gamoiyenebs praqtikul saSemsruleblo
sferoSi, riTac moaxdens xelovnebis (qoreografiis) praqtikuli
ganviTarebis srulyofas;
 flobs umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi saleqcio kursebis
maRal mecnierul da meTodur doneze warmarTvis unar-Cvevebs;
 daicvas sadoqtoro sakvalifikacio naSroms da moipovos doqtoris
akademiuri xarisxi.
sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

codna da gacnobiereba
doqtorants aqvs farTo, Rrma da sistemuri codna qoreografiuli
xelovnebis samecniero Seswavlis (qoreologiis) yvela mimarTulebiT:
 qoreografiis istoriuli ganviTarebisa da genezisis safuZvliani
codna;
 qoreografiuli xelovnebis SemoqmedebiTi formis Taviseburebis,
sinTezurobis,
gamomsaxvelobiTi
saSualebebis,
klasifikaciuri
sistemebis, sadadgmo xelovnebisa da qoreo-pedagogikis sakiTxebis
safuZvliani codna;
 qoreografiuli nimuSis kritikuli analizis unari;
romelic
qoreografia_
qoreologiis
dargSi
referirebad
saerTaSoriso
publikaciisaTvis
aucilebeli
standartis
doneze
muSaobis saSualebas iZleva.
SeuZlia qoreografiul xelovnebaSi arsebuli eTikuri dilemebis
analizi, marTva da maTi gadaWra. srulad flobs qoreografia _
qoreologiis specifikur (Teoriul da kvleviT) meTodebs.

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari
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doqtorants SeuZlia SeimuSaos axleburi kvleviTi da analitikuri
midgomebi qoreografia_ qoreologiaSi arsebuli problemuri sakiTxebis
mimarT, romlebic axali codnis Seqmnazea orientirebuli da aisaxeba
saerTaSoriso referirebad publikaciebSi.
SeuZlia
axali
codnis
praqtilaSi
gamoyeneba
qoreografiuli
xelovnebis rogorc SemoqmedebiTi, aseve samecniero mimarTulebiT. aqvs
unari qoreografiis saSemsruleblo, pedagogiur da Teoriul sferoSi
axleburi meTodebis danergvis.
damoukideblad gagmavs, axorcielebs da zedamxedvelobs rogorc
inovaciur qoreologiur kvlevas, aseve Catarebuli kvlevis Sedegebis
praqtikul qoreografiaSi gamoyenebas.

daskvnis unari
doqtorants faqtobrivi masalisa da mravalgvari informaciuli wyaros
Sejerebis safuZvelze SeuZlia argumentirebuli, logikurad gamarTuli
da Sinaarsobrivad mniSvnelovani daskvnis gakeTeba qoreografia
_
qorelogiaSi arsebuli sakiTxebis irgvliv.
kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia rTuli, arasruli da
winaaRmdegobrivi monacemebis analizi. SeuZlia axali midgomebis
sinTezi,
riTac
qoreografia
_
qoreologiis
sferoSi
axali
meTodologiis SemuSeveba / ganviTarebas uwyobs xels.
aqvs unari problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori da
efeqturi gadawyvetileba da doqtorants SeuZlia rTuli da sadavo
informaciis
gaanalizeba
da
saWiroebis
SemTxvevaSi
damatebiTi
resursebis gamoyeneba.

komunikaciis unari
icnobs
da
Tavisuflad
iyenebs
Tanamedrove
sainformacio
da
sakomunikacio teqnologiebs (ICT) da SeuZlia maTi
SemoqmedebiTi da
kritikuli
gamoyeneba
qoreografia
_
qoreologiis
dargisaTvis
specifikur konteqstSi profesiul (qoreografiul) sazogadoebaSi
sakuTari
mosazrebebis
dasabuTebulad
da
garkveviT
warmoCena.
saerTaSoriso samecniero sazogadoebasTan qoreografiuli Tematikis
polemikaSi CarTva ucxour enaze. SeuZlia informaciis gadacema
qoreografiul
sferoSi
momuSave
specialistebisa
da
araspecialistebisaTvis
am
ukanasknelTa
momzadebis
xarisxis
gaTvaliswinebiT.

swavlis unari
doqtoranti adekvaturad afasebs, gegmavs da axorcielebs sakuTari
swavlis pricess da iyenebs saswavlo resursebis srul speqtrs; SeuZlia
sxvebis swavlis procesis dagegmva da marTva.

Rirebulebebi
ikvlevs
konkretulad,
qoreografiisa
da
sazogadod,
kulturis
mniSvnelovan movlenebs da masTan dakavSirebul, sazogadoebisTvis
mniSvnelovan
aspeqtebze
amaxvilebs
yuradRebas;
obieqturad
da
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profesiulad afasebs im adgils, romelic qoreografias ukavia
kacobriobis azrovnebis Camoyalibebis, ganviTarebisa da cnobierebaze
zemoqmedebis sferoSi. esmis qoreografiis kulturuli Rirebuleba da
eZebs aRniSnuli Rirebulebis sazogadoebaSi damkvidrebis axal gzebs.

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi
kursdamRavrebulebs SeuZliaT gaagrZelon TavianTi moRvaweoba:







pedagogikaSi (umaRles, profesiul, saxelovnebo skolebSi da
saswavlo centrebSi);
saxelovnebo, humanitarul da eTnografiul_folklorul kvleviT
dawesebulebebSi;
profesiul qoreografiul ansamblebsa da studiebSi;
kulturis ganyofilebebSi da saministroSi;
awarmoos damoukidebeli kvlevebi jgufuri da individualuri
sagranto programebis farglebSi;
beWdviT da eleqtro mediaSi.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza
sadoqtoro programis doqtorantebi iyeneben saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba
rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebze, Tematur forumebze.
universitetSi arsebobs programis ganxorcielebis finansuri gegma,
romelic uzrunvelyofs mis finansur stabilurobas. finansuri gegma
asaxulia saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis biujetSi.
sadoqtoro programis xangrZlivoba
swavlebis
xangrZlivoba
–
saqarTvelos
kanoni
“umaRlesi
ganaTlebis Sesaxeb” adgens sul mcire 3 wlis vadas. rig SemTxvevaSi
doqtorants miecema damatebiTi vada kvlevis dasrulebisaTvis.
programis akademiuri Sinaarsi
a) sadoqtoro programis moculoba da saswavlo komponenti
aRniSnuli miznis misaRwevad programiT gansazRvrulia samecniero da
saswavlo komponentebis Tanxvedra kreditebis SefardebiT 120-60, sadac
120 samecniero komponentia, 60 _ saswavlo.
I saswavlo komponenti
saswavlo komponenti moicavs:
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1.

specialur seminarebis, romlebic emsaxureba xelovnebis istoriis
(qarTuli,
msoflio)
sferoSi
codnis
gafarTovebas
da
gaRrmavebas, kvlevis Tanamedrove meTodebSi garkveva-aTvisebas.
2. pedagogiur
praqtikas,
rac
gamoixateba
profesoris
asistentirebaSi, msgavs saqmianobaSi (leqciis momzadeba) da
gamiznulia saswavlo-pedagogiuri unar-Cvevebis gansaviTareblad.
3. seminarebs, romlebic emsaxureba doqtorantis transferuli
unarebis
ganviTarebas,
umaRlesi
skolis
pedagogikaSi
da
ganaTlebis marTvaSi komunikaciasa da menejmentSi garkvevas.
4. arCeviTi bloki
II samecniero komponenti
samecniero xelmZRvaneli da doqtoranti SeimuSsveben individualur gegmas, romlis mixedviTac warimarTeba kvleva.

programis samecniero komponenti iTvaliswinebs doqtorantis kolokviums, koloqviumze xdeba doqtorantis mier Catarebuli samuSaos prezentacia mimarTulebaze, diskusia, Temaze arsebuli axali samecniero literaturis ganxilva, doqtorantis wliuri naSromis wardgena da ganxilva.
xelovnebaTmcodneobis mimarTulebiT koloqviumi tardeba semestrSi minimum orjer (garda I semestrisa).
programis akademiuri Sinaarsis detaluri aRwera qvemoT darTul
specilaur seminarTa modulebis cxrilsa da programis zogad badeSia
mocemuli.

sadoqtoro programis reziume
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis
sadoqtoro
programa
qoreografiuli
xelovnebis
istoriasa da TeoriaSi moicavs or prioritetul kvleviT sferos –
qarTuli qoreografiis istorias da qoreografiuli xelovnebis
Teorias.
programis dasrulebisa da disertaciis warmatebiT dacvis Semdgom
doqtorants eniWeba akademiuri xarisxi xelovnebaTmcodneobis doqtori
(qoreologia), PhD in Arts Sciences (choreography).
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პროგრამული კონცენტრაცია: xelovnebaTmcodneoba
qarTuli xelovneba
msoflio xelovnebis konteqstSi
The History of Georgian Art in the Context of World Art
Ph.D. Program
sakvalifikacio daxasiaTeba

(mizani, Sinaarsi, mniSvneloba)
sadoqtoro programis mizania moamzados xelovnebaTmcodne, romelic
safuZvlianad flobs xelovnebis istoriis dargSi dagrovil codnasa
da kvlevis meTodebs; romelsac eqneba unari damoukideblad Caataros
kvleva, siRrmiseulad gaiazros, kritikulad miudges arsebul ideebs,
gaanalizos axali masala, gamoitanos logikuri, dasabuTebuli daskvnebi
da xelovnebis istoriis sferoSi Seqmnas axali codna, romelsac eqneba
ara mxolod lokaluri, adgilobrivi mniSvneloba, aramed Tavis wvlils
Seitans xelovnebaTmcodneobiT mecnierebaSi.
programis amocanaa Seuqmnas doqtorants pirobebi inteleqtualuri
zrdisTvis,
kvleviTi
potencialis
gaaqtiurebisTvis.
xelovnebis
istoriuli da Tanamedrove movlenebis gaazrebas rogorc adamianis
Sinagani samyaros, misi damokidebulebebis (sazogadoebasTan, samyarosa
da garemosTan ) gamomxatveli sferosi, rogorc warsulSi, ise awmyoSi.
programa gamiznulia gansakuTrebuli yuradReba miaqcios erovnuli da
saerTaSoriso kulturuli memkvidreobis, istoriuli da Tanamedrove
saxelovnebo procesebis kvlevas da amiT Tavisi wvlili Seitanos
adamianisa da samyaros fundamenturi mimarTebebis warmoCenaSi.
programis koncefcia: saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetSi xelovnebaTmcodneobis sadoqtoro programa
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`qarTuli xelovneba msoflio xelovnebis konteqstSi~ iTvaliswinebs sam
ZiriTad saswavlo-kleviT mimarTulebas: qarTuli xelovnebis istoria,

axali qarTuli xelovneba da Tanamedrove vizualuri xelovnebisa da
scenografiis analizi da ZiriTad meTodad iyenebs komparativistuli
kvlevis meTods.
xelovnebaTmcodneobis sadoqtoro programis studenti I semestris
dasawyisSi irCevs programiT SemoTavazebuli modulebidan erT-erTs.
yoveli konkretuli moduli da masSi Semavali disciplinebi exeba im
kvleviT problemebs, romelzec muSaobs konkretuli profesori da
romeli mimarTulebiTac mas surs miiRos doqtorantebi. imavdroulad
studentma unda airCios sadoqtoro kvlevis Tema da xelmZRvaneli.
studenti amzadebs disertaciis proeqts da warudgens sadisertacio
sabWos xelovnebaTmcodneobis seqcias ara ugvianes II semestrisa.
programis Sesabamisoba universitetis misiasTan: programa Seesabameba
misiaSi formulirebul miznebs ikvlevs ra xelovnebaTmcodneobiT
sakiTxebs, romlebic ukavSirdeba saqarTvelosa da msoflio xelovnebas.
programis konkretuli mizania samecniero interesis sagnad gaixados
problemuri sferos gamokvleva: qarTuli xelovnebis
da sxva
kulturuli wreebis urTierTmimarTeba. yovelives warmoCena da dadgena
unda moxdes xelovnebis istoriis ama Tu im etapisTvis niSneuli
problemuri
sakiTxis,
an/da
konkretuli,
saxelovnebo
aspeqtis
gamokvlevis gziT; rogoricaa magaliTad, jer kidev bundovani da
Seuswavleli mxatvruli movlenebis kvleva, sazRvargareT arsebuli
qarTuli xelovnebis nimuSebis kvleva, saqarTveloSi arsebuli sxva
xalxebis xelovnebis nimuSTa kvleva. anda, magaliTad, scenografiasTan
dakavSirebuli samecniero problematika, romelic Teatrisa da kinos
universitetis
specifikuri
kvleviTi
mimarTulebaa
xelovnebaTmcodneobis farglebSi.
saqarTvelom _ qveyanam, romelic evropisa da aziis gzaTSesayarze
imyofeboda, saukuneebis manZilze Seqmna ganumeorebeli da originaluri
xelovneba, romelic Tavis TavSi aerTianebda mraval aspeqts da
ganumeorebel esTetikur koncefciebs. aqamde warmoebuli gamokvlevebiT
dadginda, rom qarTuli xelovnebis istoria gviCvenebs saukunidan
saukuneSi gardamaval, myar mxatvrul formebs, rac aerTianebs yvela
droisa da epoqis qarTul xelovnebas da ganapirobebs mis gansazRvrul
adgils msoflio kulturaSi.
programis erT-erTi ZiriTadi amocanaa Seuqmnas doqtorants pirobebi,
raTa xelovnebis istoriis da dargis ZiriTadi ideebi safuZvlianad
gaiazros da gaiTavisos, amiT Cven SevinarCunebT xelovnebaTmcodneobis
dargSi codnis uwyvetobas, sicocxlisunarianobas;
programiT dasaxuli miznebis ganxorcielebis gzaze morigi amocanaa
momavali
doqtoris
mier
gaazreba
imisa,
Tu
rogor
Tavsdeba
xelovnebaTmcodneobiTi
kvlevebis
sfero
saerTo
inteleqtualur
sivrceSi. doqtoranruraSi swavlis da kvlevis procesi mimarTuli unda
iyos TanamSromlobis unaris ganviTarebazec: doqtorma unda icodes
rogor iTanamSromlos monaTesave humanitaruli, socialuri da sxva
dargebis specialistebTan interdisciplinaruli kvlevis dros.
programis kidev erTi ZiriTadi amocanaa ganuviTaros doqtorants
codnis transformirebis unari. mas unda SeeZlos masalis gasagebi
formiT prezentireba, codnis gadacema, swavleba. mas unda SeeZlos
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codnis miwodeba yvela daineresebuli
(profesiuli wre, farTo sazogadoeba).

pirisaTvis:

nebismier

doneze

programis aqtualoba da mniSvneloba ganpirobebulia misi mizniT _
win wamowios iseTi sakiTxebis gamokvleva, romlebic qarTul xelovnebas
warmoaCens rogorc msoflio xelovnebis nawils, aCvenebs misi kavSirurTierTobebis ragvarobas sxva xalxebis xelovnebasTan, qarTuli
xelovnebis istoriis sxvadasxva etapze mimdinare procesebs ganixilavs
msoflio mxatvrul movlenebTan mimarTebiT, saerTaSoriso konteqstSi
da am gziT Seqmnis axal codnas xelovnebis istoriis sferoSi.
sakiTxis aRniSnuli formiT dasma moiTxovs qarTuli xelovnebis istoriaSi dadgenili faqtebis, mxatvruli movlenebis aRniSnuli kavSirebis
msgavseba-gansxvavebebis kuTxiT gadaazrebs, aseve, axali, aqamde ucnobi,
Seuswavleli anda nakleb Seswavlili mxatvruli movlenebis Taviseburebebis gamoyofas, ama Tu im istoriul etapze aRmocenebuli mxatvrulstilisturi modelebis da modifikaciebis bunebaSi garkvevas da siRrmiseulad kvlevas, istoriul analizs, kritikuli kiTxvebis dasmas da am
kiTxvebze pasuxis Ziebas.
es problematika xelovnebaTmcodneobis dargSi sakiTxis mravali
kuTxiTa da mravali aspeqtiT Seswavlas moiTxovs da swored es
ganapirobebs doqtorantTa sakvlevi Temebis mravalferovnebas.
programis farglebSi studentebs saSualeba miecemaT ara mxolod axali
meTodebis gamoyenebis, aramed monawile gaxdebian movlenaTa analizis
safuZvelze
kvlevis
uaxlesi
meTodebis
Ziebis
da
SemuSvebis.
Tamaamedrove
xelovnebis/kulturis
kompleqsuri
codna
da
meTodologiuri kvlevis gamocdileba Camoayalibebs specialistebs,
romelTa
nakleboba
dRes
SesamCnevia
saswavlo,
samecniero
da
samauwyeblo dawesebulebebSi.
programis Sinaarsi esadageba xelovnebaTmcodneobis mimarTulebaze
amJamad mimdinare samecniero sagranto proeqts, romlis I etapi
dafinansebulia rusTavelis fondis mier da miznad isaxavs xelovnebis
terminTa leqsikonis Seqmnas. leqsikonis ZiriTadi siaxle is iqneba, rom
qarTuli xelovnebis istoriaSi arsebuli mxatvruli movlenebi aisaxeba
saerTaSoriso terminologiis paralelurad da daukavSirdeba msoflio
xelovnebas, xolo msoflio xelovnebaSi arsebuli mxatvrul movlenebs
daemateba qarTuli masalac.
doqtorantebs
saSualeba
eqnebaT
proeqtis
farglebSic
gawion
asistentireba, SeiZinon jgufSi samecniero muSaobis gamocdileba da
Tavisi wvlili Seitanon proeqtis ganxorcielebaSi.
programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi
programis sakvlevi Tematika or konkretul mimarTulebas moicavs:
1 Zveli qarTuli xelovnebis istoria (ZiriTadad, Sua saukuneebis
periodi): Zvel qarTuli xelovnebisa da Tanadrouli msoflio an
kavkasiis regionis xelovnebis, SedarebiT kvlevas gulisxmobs.
misi
interesis sagania msoflio xelovnebaTmcodneobaSi dRes arsebuli
Teoriuli Sexedulebebisa da xelovnebis istoriis kvlevis meTodebis
Seswavla, qarTuli masalis kvlevisTvis misaRebi aspeqtebis gamokveTa.
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mimarTuleba SesaZleblobas iZleva xelovnebis sxvadasxva sferoebis
(arqiteqtura, reliefebi, mxatvroba, oqromWedloba) Seswavlis kuTxiT
ganviTardes, sadisertacio Tema Semoifarglos rogorc konkretuli
dargiT anda konkretuli ZeglebiT, ise romelime samecniero problemiT,
romelic sxvadasxva sferoTa kvlevas gulisxmobs da moiTxovs
interdisciplinarul midgomas, erTi kulturis SigniT sxvadasxva
sferoebis kavSiris ragvarobis dadgenas. sxva sakvlevi Temebi SeiZleba
gaxdes: dRemde Seuswavleli konkretuli Zegli an Zeglebis jgufi;
saqarTveloSi Semosuli bizantiuri, islamuri, evropuli da a. S.
mxatvruli tendenciebis transformirebis da gavlenis sakiTxebi,
qarTuli xelovnebis sxva qveynebsa da kulturul wreebze zemoqmedebis
sakiTxebi. Semdegi sakvlevi problemaa kavkasiis, rogorc kulturulsaxelovnebo regionis kvleva da masSi qarTuli xelovnebis da
urTierTzemoqmedebis
xarisxisa
da
rolis
gamokveTa.
garda
zemoCamoTvlili ZiriTadi problematikisa, doqtorants SesaZlebloba
eqneba xelovnebis istoriasTan dakavSirebuli konkretuli sakiTxebis
Seswavlisa da kvlevisa.
2. axali qarTuli xelovneba, romelic orientirebulia Tanamedrove
etapsa da mis sawyisebze (ZiriTadad, XIX-XX ss.) da ainteresebs
Teoriul-esTeTikuri Sexedulebebi, romlebmac gansazRvres axali da
uaxles
epoqaTa
xelovnebis
Sinagani
winaaRmdegobrivi
xasiaTi.
Tavisuflebiis ideebis da dasavluri liberaluri Rirebulebebis
SemoRweva saqarTveloSi da maTi SemoqmedebiTi interpretaciebi; XIXXXss. Mmijnaze saqarTveloSi evropidan SemoRweul mimarTulebaTa
Taviseburebani. SemoqmedebiTi gaTaviseba, Tu epigonoba;
e.w. „mxatvruli qarTulobis ZiebaTa sirTuleebi. erovnuli da
zeerovnuli; tradicia da novatoroba. saqarTveloSi moqmedi samxatvrosazogadoebriv organizaciaTa SemoqmedebiTi praqtikuli moRvaweoba
erovnuli
kulturis
faqtoris
gaTvaliswinebiT,
saerTaSoriso
mxatvruli tendenciebis fonze.
XIX-XX
ss.
samxatvro
kritikis
Camoualibeba
saqarTveloSi.
sazogadoebrivi moTxovnebis da dakveTebis formirebis Taviseburebani
saqarTveloSi.
art-produqtis
konkurentunarianobis
gansazRvris,
Sefasebis kriteriumebis Skala Tanamedrove saqarTveloSi.
qarTuli
saxviTi
xelovneba
emigraciaSi
emigraciuli
nakadebis
tipologiuri daxasiaTebis fonze. Semoqmedis inspiracia ucxo garemoSi
socialur-kulturuli adaptaciis procesSi.
postmodernistuli
xelovnebis
Taviseburebani
saqarTveloSi,
saeqspozicio
xelovnebis
tradiciuli
formebi
da
ganviTarebis
perspeqtivebi Tanamedrove teqnologiebi da art-produqti. dijitaluri
xelovneba.
garda
zemoCamoTvlili
ZiriTadi
problematikisa,
doqtorants
SesaZlebloba
eqneba
diferencirebulad
Seiswavlos
Tanamedrove
xelovnebis Janrobrivi mravalferovneba, maTi specifika, saxviTi enis
Taviseburebani.,
mxatvrobis
esTetikuri
koncefciebis
zemoqmedeba
mxatvruli formebis modifikaciebze da sxv.
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sadoqtoro programis swavlebis meTodologia:
sadoqtoro programis saswavlo meTodologia gulisxmobs swavlebis
sxvavdasxva
meTodTa
gamoyenebas.
prioriteti
eniWeba
intensiur
saseminaro swavlebasa da praqtika-asistentirebas. wsavlebisas, roca es
saWiroa, SesaZlebelia gamoviyenoT meTodTa Serwymis gza. gansakuTrebiT
es exeba swavlebis induqcuir da deduqciur meTodebs, romelTa
sinTezireba
konkretuli
disciplinis
farglebSic
SesaZlebelia
ganxorcieldes.
swavlebis
procesSi,
silabusiT
gansazRvruli
saseminaro
Tematika
da
amocana,
pedagogis
xelmZRvanelobiT,
SesaZlebelia ganviTardes rogorc kerZo faqtebis ganzogadebken, ise
Tavdapirvelad
zogadi
maxasiaTeblis
gamokveTasa
da
Semdgom
konkretuli
gamovlinebebis
Seswavlisken.
deduqciuri
meTodi
gansakuTrebiT misaRebia saseminaro muSaobisas, rodesac ukve mis
gankargulebaSi arsebul zogad codnaze dayrdnobiT doqtoranti axal,
gaRrmavebul codnas iZens konkretuli mimarTulebiT.
ramdenime doqtorantis arsebobis SemTxvevaSi gamoyenebuli iqneba
jgufuri
muSaobis
meTodic.
erToblivi
davalebebis
Sesruleba,
funqciebis gadanawileba, doqtorantebs jgufuri muSaobis unars
ganuviTarebT.
swavlebis sxva meTodTagan viyenebT analizisa da axsna-ganmartebis
meTodebs. amaTgan analizis meTodi gamoiyeneba konkretuli davalebebis
Sesrulebisas, xolo axsna-ganmartebiTi meTodis gamoyeneba gulisxmobs
sakiTxis irgvliv seminarebze msjelobas, mocemuli Temis farglebSi
konkretuli magaliTis dawvrilebiT ganxilvas.
swavlebis meTodologiaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba qmedebaze
orientirebul swavlebas, romlis wilic ZiriTadad asistentirebis
procesze modis. students Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyenebis
saSualeba
eZleva.
asistentireba
aviTarebs
aucilebel
unarebs:
studentTan urTierTobis unars, codnis transformirebis unars,
masalis prezentirebis unars, codnis gadacemasa da a. S.
saswavlo
procesi,
romelic
semestrebadaa
dayofili,
pirveli
semesrtidanve
iTvaliswinebs
samecniero
kvlevisTvis
aucilebel
samuSaosac: yoveli semestris Semdeg kvleviTi naSromis garkveuli etapis
amsaxveli masalis an konkretuli sakiTxis kvlevaa warmosadgeni. Tavad
kvlevis meTodologia SerCeuli iqneba konkretuli sakvlevi Temidan
gamomdinare.
Sedegebi
sadoqtoro programis sruli kursis dasrulebis da disertaciis
dacvis Semdeg
 miviRebT
naSroms,
romelic
iqneba
axali
codna
xelovnebaTmcodneobaSi;
 doqtoranti
moipivebs
akademiur
xarisxs
humanitaruli
mecnierebebis doqtori xelovnebaTmcodneobaSi.
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doqtors eqneba safuZvliani, Rrma da sistemuri codna xelovnebis
istoriaSi, samomavlo sakvlevi problematikis globaluri xedva;
mas eqneba xelovnebaSi mimdinare istoriuli an/da Tanamedrove
procesebis kvlevisa da gaanalizebis unari;
is
Rrmad
gaacnobierebs
xelovnebis
arss,
kulturuli
memkvidreobis mniSvnelobas da SeZlebs moZebnos saTanado gzebi da
meTodebi codnis gadasacemad.
doqtori SeZlebs qarTuli xelovnebis gaazrebas msoflio
xelovnebis
konteqstSi,
kulturuli
mravalferovnebisa
da
gansxvavebulobis arsSi Cawvdomas, kavSirebis dadgenas sxvadasxva
xalxTa xelovnebaTa Soris.
SeZlebs saqarTvelos, evropis, islamuri xelovnebis warsuli
mxatvruli movlenebis interpretirebas, rogorc erovnul, ise
saerTaSoriso doneze. maT ganxilvas, saerTo istoriuli da
kulturuli
mimarTebiT,
saWiroebis
SemTxvevaSi
gamoiyenebs
interdisciplinalur analizs.
xelovnebis Teoriisa da samecniero kvlevis meTodebis floba
saSualebas miscems mas imuSaos saerTaSoriso standartis doneze;
is arCevs meTodologias da axdens Seuswavleli xelovnebis
nawarmoebis daTariRebas, mxatvruli da istoriuli adgilis
gansazRvras, Sefasebas.
xelovnebaTmcodneobis
doqtori
SeZlebs
gamoiyenos
codna
praqtikaSi: erTi mxriv, gadasces codna xelovnebis istoriisa da
Teoriis sferoSi svadasxva saganmanaTleblo safexurze myof
studentebs. meore mxriv, samecniero-kvleviT sferoSi saqmianobisas
analitikurad miudges problemas, damoukideblad dagegmos da
ganaxorcielos kvleviTi proeqti, aseve zedamxedveloba gauwios
kvlevis msvlelobas; aRniSnul faqtorebze dayrdnobiT mas
SeeZleba Seqmnas axali codna, rac
aisaxeba mis samecniero
publikaciebSi.
doqtors SeeZleba ganaxorcielos calke aRebuli xelovnebis
Zeglis an ZeglTa jgufis mravalmxrivi Seswavla, saWiroebis
SemTxvevaSi argumentirebuli daTariReba, saerTo istoriul
konteqstSi ganxilva da xelovnebis istoriaSi adgilis miCena. mas
SeuZlia ganaxorcielos saxviTi xelovnebis nawarmoebis an
samuzeumo koleqciis kvalificiuri eqspertiza.
mas eqneba argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari maSinac ki, Tu
monacemebi rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivia. am procesSi is
SeZlebs gamoiyenos axali midgomebi, saWiroebis SemTxvevaSi,
damatebiTi resursebi da damoukideblad miiRos swori da
efeqturi gadawyvetileba.
xelovnebis istoriisa da misi konkretuli sferos safuZliani
codna da kvlevis unari
saSualebas miscems kursdamTavrebuls
Seafasos da gaakritikos arsebuli informacia, aseve, daicvas
mopovebuli codna, logikurad daasabuTos daskvnebi. yovelive
mogvcems specialists, romelsac eqneba kvlevis damoukideblad
warmarTvisa da samomavlo proeqtebis ganviTarebas unari.
xelovnebaTmcodneobis doqtors SeeZleba xelovnebis istoriis
sferoSi arsebuli codna da ZiriTadi ideebi safuZvlianad
gaiazros
da
gaiTavisos,
amiT
Cven
SevinarCunebT
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xelovnebaTmcodneobis dargSi codnis uwyvetobas; miT doqtori
iqneba xelovnebaTmcodneobaSi arsebuli codnis da gamocdilebis
matarebeli da Semnaxveli.
xelovnebaTmcodneobis doqtori gaiazrebs Tu rogor Tavsdeba misi
samecniero kvlevebis sfero saerTo inteleqtualur sivrceSi;
ecodineba
rogor
iTanamSromlos
monaTesave
dargebis
specialistebTan interdisciplinaruli kvlevis dros.
doqtorma unda SesZlos momavali Taobebis aRzrda: doqtors
eqneba codnis transformirebis unari. mas unda SeeZlos masalis
gasagebi formiT prezentireba, codnis gadacema, swavleba. mas unda
SeeZlos codnis miwodeba yvela daineresebuli pirisaTvis:
nebismier doneze (profesiuli wre, farTo sazogadoeba).

a) codna da gacnobiereba
 doqtors aqvs xelovnebis (arqiteqturis, mxatvrobis, qandakebis)
istoriaSi safuZvliani, Rrma da sistemuri codna, romelic emyareba
dargSi arsebul relevantur gamokvelevebs.
 aqvs xelovnebis/qarTuli xelovnebis istoriis problematikis
sruli, kvleviTi gziT miRebuli codna, gansakuTrebiT mis mier
arCeul, konkretul mimarTulebaSi.
 Rrmad
iazrebs
xelovnebis
calkeul
movlenebs
zogadkultuologiur konteqstSi. SeiZleba ganaviTaros kritikuli
mosazrebebi damkvidrebuli codnis mimarT, gadaiazros is da
ganaaxlos arsebuli codna.
 flobs xelovnebaTmcodneobis specifiur Teoriul da kvleviT
meTodebs.
aqvs
xelovnebaTmcodneobiTi
dargis
ganviTarebis,
sxvadasxva meTodologiuri midgomebis Camoyaklibebisa da maTi
arsis Sesaxeb amomwuravi informacia da acnobierebs maT
specifikas.
 icis
xelovnebaTmcodneobiTi
kvlevis
meTodebis
mTeli
mravalferovneba, rac saSualebas aZlevs mas, Semdgomi kvlevis
sagnis Sesabamisad, gamoiyenos rogorc tradiciuli, ise inovaciuri
meTodebi da Seqmnas naSromi, romelic referirebadi publikaciis
standarts akmayofilebs.
 iazrebs saqarTvelos, evropis, islamuri xelovnebis warsul
mxatvrul movlenebs (arCeuli mimarTulebis Sesabamisad), SeuZlia
maTi interpretireba, rogorc erovnul, ise saerTaSoriso doneze.
maT ganxilvas, saerTo istoriuli da kulturuli mimarTebiT,
saWiroebis SemTxvevaSi iyenebs interdisciplinalur analizs.
 iazrebs Tu rogor Tavsdeba misi samecniero kvlevebis sfero
saerTo inteleqtualur sivrceSi; icis, rogor iTanamSromlos
monaTesave
dargebis
specialistebTan
interdisciplinaruli
kvlevis dros.

b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari


SeuZlia gamoiyenos codna praqtikaSi: erTi mxriv, gadasces codna
xelovnebis
istoriisa
da
Teoriis
sferoSi
svadasxva
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saganmanaTleblo safexurze myof studentebs. meore mxriv,
samecniero-kvleviT sferoSi saqmianobisas analitikurad miudges
problemas, damoukideblad dagegmos da ganaxorcielos kvleviTi
proeqti, aseve zedamxedveloba gauwios kvlevis msvlelobas;
aRniSnul faqtorebze dayrdnobiT mas SeeZleba Seqmnas axali
codna, rac aisaxeba mis samecniero publikaciebSi.
SeuZlia xelovnebis istoriis arCeul sferoSi axali kvlevis
damoukideblad dagegmvas, ganxorcielebas da zedamxedvelobas.
gansakuTrebiT,
roca
saqme
exeba
warsuli/axali
epoqebis
xelovnebis nimuSebs ( arCeuli mimarTulebis Sesabamisad).
SeuZlia Seuswavlel an ucnob ZeglTa Seswavlas, masze rogorc
piradpiri, ise iribi informaciis Sekrebas, gaazrebas, axleburi
kvleviTi da analitikuri meTodebis SemuSavebas, Zeglis istoriul
konteqstSi ganxilvas, misi sameniero mimoqcevaSi Cayenebas.
SedarebiTi kvlevis meTodis floba, saSualebas aZlevs mas
gamoiyenos gamoiyenos is, rogorc konkretuli Zeglis an
xelovnebis nimuSis Seswavlisas, ise mxatvruli movlenis an
movlenaTa jgufis Seswavla-gaanalizebisas.
SeuZlia
kulturuli
memkvidreobis
ZeglTa
restavraciakonservaciisTvis
kvalificiuri
xelovnebaTmcodneobiTi
rekomendaciis da aseve, saeqperto daskvnis gacema.
SeuZlia nimuSTa espertiza da atribucia, aseve miiRos gamofenebis,
auqcionebis dagegmva- Catareba.. SeuZlia damoukideblad SeimuSaos
saeqpozicio koncefcia.
SeuZliaDxelovnebis istoriisa da Teoriis sakiTxebisadmi miZRvnil
naSromTa recenzireba, komentireba, Sefaseba.
SeuZlia saxelmwifoebrivi uwyebis mier kulturuli politikis
SemuSavebaSi kvalificiuri rekomendaciebis gziT monawileobis
miReba.
is
Rrmad
gaacnobierebs
xelovnebis
arss,
kulturuli
memkvidreobis mniSvnelobas da SeuZlia moZebnos saTanado gzebi da
meTodebi codnis gadasacemad.
SeuZlia qarTuli xelovnebis gaazreba msoflio xelovnebis
konteqstSi, kulturuli mravalferovnebisa da gansxvavebulobis
arsSi Cawvdoma, kavSirebis dadgena sxvadasxva xalxTa xelovnebaTa
Soris.
xelovnebis Teoriisa da samecniero kvlevis meTodebis floba
saSualebas miscems mas imuSaos saerTaSoriso standartis doneze;
mas eqneba xelovnebaSi mimdinare istoriuli an/da Tanamedrove
procesebis kvlevisa da gaanalizebis unari;
mas SeuZlia uxelmZRvanelos mkvlevarTa jgufs an imuSaos jgufSi,
konkretul sakiTxze, kvlevis procesSi daeyrdnos rogorc
arsebul meTodologias, ise mis mier SemuSavebul axal meTods da
midgomas.
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 doqtoris saerTaSoriso, referirebuli publikaciebi asaxavs axal
gamokvlevebs. amdenad, mas SeuZlia: samecniero naSromebis wera,
samecniero moxsenebis warmodgena, azris naTlad da zustad
Camoyalibeba, sxvadasxva SexedulebaTa interpretacia, konteqstan
dakavSireba.

g) daskvnis unari
 aqvs argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari maSinac ki, Tu
monacemebi rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivia. am procesSi is
SeZlebs
gamoiyenos
axali
midgomebi,
saWiroebis
SemTxvevaSi,
damatebiTi resursebi da damoukideblad miiRos swori da efeqturi
gadawyvetileba.
 is
acnobierebs
profesiul pasuxismgeblobas, misi daskvnebis
mniSvnelobas da Sedegebs. kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT,
SeuZlia rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivi monacemebis analizi.
 aqvs unari, problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori da
efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi, gamoiyenos
damatebiTi resursebi.
 aqvs xelovnebaTmcodneobiTi Ziebebis srulyofilad Catarebis da
moZiebuli
faqtebis
analizis,
sinTezis,
istoriul-kulturul
konteqstSi warmodgenis unari. damoukideblad qmnis qarTuli/ucxouri
xelovnebis sferoSi warelobiTi naSromis, rogorc statiis, aseve
monografiis
xelovnebaTmcodneobiTi
mecnierebis
Tanamedrove
moTxovnebis Sesabamisad gaformeba.

d) komunikaciis unari








SeuZlia xelovnebis istoriis sferoSi axali codnis arsebul
codnasTan
urTierTkavSirSi
dasabuTebulad
da
garkveviT
warmoCena.
doqtori flobs komunikaciisTvis saWiro praqtikul unars. aqvs
minimum erTi ucxo enis codna, rasac kolegebTan, saerTaSoriso
samecniero
konferenciebze,
seminarebsa
Tu
vorqSofebze,
saerTaSoriso proeqtebSi monawileobisas gamoiyenebs.
SeuZlia codna gamoiyenos rogorc pedagogma (swavlebis sxvadasxva
safexurze da sxvadasxva auditoriasTan urTierTobisas) da
rogorc mecnier-mkvlevarma sakvlev masalasa da samecniero
sazogadoebasTan
(samecniero
wreebi,
gamomcemlobebi,
sxva
pedagogebi) urTierTobebis procesSi.
aqvs codnis transformirebis unari: SeuZlia masalis gasagebi
formiT prezentireba, codnis gadacema, swavleba, codnis miwodeba
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yvela daineresebuli pirisaTvis: nebismier doneze (profesiuli
wre, farTo sazogadoeba).
icnobs da erkveva Tanamedrove sainformacio da sakomunikacio
teqnologiebSi da SeuZlia maTi praqtikuli gamoyeneba dargisTvis
specifikur
konteqstSi,
saswavlo
procesSi
da
samecniero
kvlevisTvis.
SeuZlia
Tanamedrove
teqnikuri
saSualebebis
SesaZleblobebis sxvebisTvis, rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli
codnis gadacema.
 aqvs
akademiuri
swavlebis
ganxorcielebis unari;

procesis

efeqturad

dagegmvisa

da

 SeuZlia efeqturi da produqtiuli muSaoba jgufTan erTad; aqvs
kolegebTan molaparakebis, SeTanxmebis da maT garemoSi sakuTari
miznis miRwevis unari;
 SeuZlia sazogadoebriv movlenebSi swarfi orientirebis da
adeqvaturi Teoriuli da praqtikuli gadawyvetilebis miReba.

e) swavlis unari
 aqvs uaxles miRwevebze damyarebuli codnidan gamomdinare, axali
ideebis an procesebis ganviTarebis mzaoba swavlisa da saqmianobis,
maT Soris, kvlevis procesSi;
 xelovnebaTmcodneobis specifikis Teoriuli da praqtikuli codna
da swavlis periodSi miRebuli gamocdileba gamoumuSavebs
doqtorants
unars
mudmivad ganaaxlos
codna ara
marto
xelovnebis istoriisa da Teoriis sferoSi, aramed, monaTesave, misi
kvlevisTvis
saWiro
dargebSi.
mas
eqneba
mzaoba
mudmivi
saqmianobisa da swavlisaTvis.
v) Rirebulebebi







ikvlevs RirebulebaTa damkvidrebis gzebis da SeimuSavebs maT
dasamkvidreblad inovaciuri meTodebs.
acnobierebs da siRrmiseulad gaiazrebs warsuli epoqebisa da
Tanamedrovedrove
xelovnebis
rols
da
mniSvnelobas
RirebulebaTa sistemaSi, esmis mxatvruli Semoqmedebis faseuloba;
is Tavisi moRvaweobiT erTi mxriv, ikvlevs sxvadasxva periodis
xelovnebas, rogorc sazogadoebis RirebulebaTa sistemis nawils,
misi, rogorc Rirebulebis damkvidrebis gzebs; meore mxriv,
gaazrebuli aqvs sakuTari pasuxismgebloba Rirebulebeis Sesaxeb
codnis
gavrcelebisa
da
dargis
Semdgomi
SemoqmedebiTi
ganviTarebis saqmeSi.
xelovnebaTmcodneobis doqtori imuSavebs gzebs, raTa xeli
Seuwyos mxatvruli Semoqmedebis, rogorc sakacobrio da erovnuli
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kulturuli sistemis nawilis gaazrebas da sazogadoebaSi misi,
rogorc faseulobisa da Rirebulebis damkvidrebas.

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi









umaRles saswavleblebSi pedagogiuri da samecniero moRvaweoba;
muzeumebSi an ZeglTa dacvis organizaciebSi kvleviTi an
administraciuli saqmianoba (xelmZRvanel poziciaze);
kvleviT-samecniero dawesebulebebSi samecniero moRvaweoba;
saxelmwifo da arasamTavrobo seqtorSi saxelovnebo mimarTulebiT
administraciuli an samuSaos Sesruleba (xelmZRvanel poziciaze);
xelovnebaTmcodne-eqpertis rangSi muSaoba (sabaJo samsaxurSi,
auqcionebze, bankebSi da a.S.).
damoukidebeli eqspertis an mkvlevaris statusiT muSaoba;
damoukidebelad proeqtis dagegmva, amocanebis gansazRvra da
ganxorcieleba;
samecniero jgufSi muSaoba, rogorc konkretuli amocanis
Semsruleblis, ise jgufis xelmZRvanelis rangSi.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza
sadoqtoro programis
doqtorantebi iyeneben saqarTvelos
SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba
rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebze, Tematur forumebze.
universitetSi arsebobs programis ganxorcielebis finansuri gegma,
romelic uzrunvelyofs mis finansur stabilurobas. finansuri gegma
asaxulia saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis biujetSi.
sadoqtoro programis xangrZlivoba
swavlebis xangrZlivoba – saqarTvelos kanoni “umaRlesi ganaTlebis
Sesaxeb” adgens sul mcire 3 wlis vadas. doqtornturaSi swavlis
formati mxolod dRis daswrebuli swavlebaa. rig SemTxvevaSi
doqtorants miecema damatebiTi vada kvlevis dasrulebisaTvis.
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dasaxeleba

mediis kvleva (kultura mediaSi)

mimarTuleba
programis
statusi/akademiu
ri safexuri
swavlebis ena
misaniWebeli
akademiuri
xarisxi
programis
xelmZRvaneli

socialuri mecnierebebi
doqtoranturis akademiuri
programa

programis
moculoba
kreditebiT
programaze
daSvebis
winapiroba

180 krediti

safexuris

saganmanaTleblo

qarTuli ena
socialuri mecnierebebis doqtori (mediis kvlevebi),
PhD in Media Sciences
giorgi CarTolani - xelovnebaTmcodneobis doqtori,
profesori.
t.+99532 999 606; mob. +99577 500 326; e-mail: chartolani@gmail.com;
chartolani@hotmail.com

a) doqtorantobis kandidats unda gaaCndes socialuri,
humanitaruli, xelovnebis, kulturis mecnierebaTa
magistris
an
masTan
gaTanabrebuli
piris
kvalifikacia. sxva kvalifikaciis mqone magistrebis
an maTTan gaTanabrebuli pirebisTvis, aucilebelia,
mediasaSualebebSi
an
“sazogadoebasTan
urTierTobebis” samsaxurebSi muSaobis aranakleb 5
wliani staJi.
ბ) დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი უცხო ენის
/ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული ან საკვლევი თემის
სპეციფიკიდან გამომდინარე რომელიმე სხვა უცხო ენა/ არანაკლებ B2
დონეზე ცოდნა, რომელიც მოწმდება დოქტორანტურაში მისაღები
გამოცდის ჩაბარებით შესაბამის უცხო ენაში. გამოცდის ჩატარებას
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტი.
უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს
უმაღლესი განათლების დიპლომს, შესაბამისი უცხო ენის სპეციალობით,
ან შესაბამისი პროფილის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში
ჩაბარებული გამოცდის დამადასტურებელ მოწმობას (არანაკლებ B2 დონე)
ან უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისოდ აღიარებულ
სერთიფიკატს (TOEFL PBT, TOEFL IBT, IELTS ან Cambridge Exam).
დოქტორანტობის კანდიდატი, რომლის მშობლიური ენა არ არის
ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის ცოდნის დამადასტურებელ
სერთიფიკატს (B2 დონე), ან შესაბამისი პროფილის აკრედიტირებულ
უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებული გამოცდის დამადასტურებელი
მოწმობა, ან უმაღლესი განათლების დიპლომი ქართული ენის
პროფილით. სხვა შემთხვევაში აბარებს ქართული ენის გამოცდას.
გამოცდის ჩატარებას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტი.
გ) დოქტორანტობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ნაშრომი/
კვლევითი ხასიათის სტატია, რომელშიც აისახება მისი პროგრამის

41

შესაბამისი სამეცნიერო ინტერესები; მან წინასწარი გასაუბრება უნდა
გაიაროს სავარაუდო ხელმძღვანელთან და წარმოადგინოს სადოქტორო
პროგრამის ხელმძღვანელის/მოდულის ხელმძღვანელის შუამდგომლობა
სათანადო დასაბუთებით.
დ) დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხორციელდება კომისისათან გასაუბრების
შედეგად მიღებული ქულების შესაბამისად.

analogia

programaSi
CarTuli
personali

doqtorantTa
raodenoba

.
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Telephone: +44 1392 661000. Department of Sociology & Philosophy.
doqtorantis sakvlevi Temidan gamomdinare, konsultantad
da sagnebis pedagogebad mowveuli iqnebian dargis
konkretuli sferos profesorebi Sesabamisi profilis
mqone
universitetebis
fakultetebidan
da
SoTaA
rusTavelis Teatris da kinos saxelmwifo universitetis
profesorebi.
arsebuli
materialuri
da
adamianuri
resursebidan
gamomdinare, SesaZlebelia 6 doqtorantis miReba

sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba

(mizani, Sinaarsi, mniSvneloba)
axali, srulyofili sazogadoebis formireba, civilizebuli,
demokratiuli faseulobebis matarebeli, zneobrivad srulyofili da
eTikurad daxvewili sazogadoebis Seqmna, romelic orientirebulia
liberalur
Rirebulebebze
da
aRiarebs
adamianis
Tavisuflebis
principebs, SeuZlebelia kulturuli faseulobebis ganviTarebis da
kulturuli Rirebulebebis propagandis gareSe.
masmedia eris kulturuli potencialis amaRlebas, gemovnebis
formirebas
da
azrovnebis
sistemasac
gansazRvravs.
masobrivi
informaciis saSualebebs masmediis saSualebebis mravalferovnebis, misi
Janrobrivi Taviseburebebis Tu teqnikuri mravalferovnebis gamo,
SeswevT Zala, moicvan Tanamerove kulturis TiTqmis yvela sfero da
iqcnen
kulturis,
xelovnebis
da
mecnierebis
ara
mxolod
propagandistebad, aramed mematianeebadac. maT SeswevT unari Seqmnan
fondebi da SeinarCunon xelovnebis unikaluri nimuSebi.
masobrivi
informaciis
saSualebebma
gansakuTrebuli
da
gamorCeuli yuradReba unda dauTmon qveynis kulturul cxovrebaSi
mimdinare movlenebs, itvirTon imgvari eqspertis da makontroleblis
roli, rogoric maT dRes politikur Tu socialur-ekonomikur
sferoebSi ukaviaT. masmediis didi avtoritetis gamoyeneba unda SesZlon
kulturis sferoSi moRvawe obieqtebmac. aucilebelia, Tanamedrove
Jurnalistikam
SeiZinos
qarTuli
kulturis
da
xelovnebis
kvalificirebuli da kompetenturi Semfaseblisa da propagandistis
funqciac. amisaTvis ki, pirvel yovlisa, saWiroa kulturis Jurnaklistis
42

sferos kvalificiuri mkvlevarebis momzadeba, ris seriozul deficitic
dRes aRiniSneba. amis gamo, problema, romlis Seswavlasac emsaxureba es
programa metad aqtualuria Tanamedrove kulturologiasa da mediaSi,
ramdenadac Seexeba mediis da kulturis urTierTmimarTebas. media, erTi
mxriv Tavad warmoadgens kulturologiur fenomens da, meore mxriv,
iyenebs kulturas, mecnierebas, xelovnebas, rogorc sazogadoebaze
zemoqmedebis mniSvnelovan iaraRs. Sesabamisad, sazogadoebrivi azris,
misi gemovnebis warmarTvaSi media politikur, analitikur da sxva
Janrebis produqciasTan erTad, iyenebs kulturul-saganmanaTleblo da
SemecnebiTi xasiaTis produqciasac. sazogadoebrivi azris formirebaSi
am produqcias gamorCeuli adgili ukavia.
programa interdisciplinarulia da moicavs rogorc humanitarul
(kulturologia) aseve socialur (Jurnalistika) mecnierebebs.
programis umTavresi mizania, xeli Seuwyos imgvari naSromebis
Seqmnas, romlebSic srulyofilad iqneba Seswavlili rogorc ucxouri
mediis da kulturis, aseve qarTuli mediasaSualebebis da qarTuli
kulturis urTierTmimarTebis sakiTxebi.
programis
konkretuli
mizania
univeritetis
bazaze
Seqmnili
sadoqotoro
programis
kursdamTavrebulebi,
momavali
doqtorebi
Seavseben Tanamedrove mediasivrceSi kulturis sakiTxebze momuSave
mediamkvlevarTa arsebul deficits. aseve, isini SesZleben kulturis
JurnalistikaSi ara mxolod Teoriul, aramed praqtikul moRvaweobasac.
am specialobis kursdamTavrebulebi iqcevian kvalificiur mediaeqspertebad
kulturis
sferoSi,
rac
SesaZleblobas
miscems
sazogadoebas zusti da profesiulad gamarTuli Sefasebebi miiRos
mediasaSualebebSi kulturasa da xelovnebaSi mimdinare movlenebis
asaxvis Sesaxeb.
socialur
mecnierebaTa
momavali
doqtorebi,
romlebsac
universitetis
es
programa
moamzadebs,
mediisa
da
kulturis
urTierTmimarTebis kvlevebis safuZvelze, Seqmnian interdiciplinaruli
xasiaTis Teoriul naSromebs, romlebSic aisaxeba socialuri da
humanitaruli mecnierebebis urTierTzegavlenis da urTierTgadakveTis
umniSvnelovanesi sakiTxebi.
Tanamedrove sazogadoebis Semswavleli mkvlevarebisTvis am tipis
naSromebs eqneba gamorCeuli mniSvneloba, radgan media es dRes is
umTavresi instituciaa, romelic ara mxolod inaxavs kulturologiur
movlenebs,
aramed
Tavad
wamoadgens
kulturis
propagandists,
zogadsakacobrio humanuri ideebis damamkvidrebels, kulturologiur
nimuSTa
Semqmnels
da
kulturis
saSualebiT
sazogadoebriv
cnobierebaze zemoqmedebis saSualebasac.
msoflios mraval saxelovnebo saswavlebelSi am tipis analoguri
programebi imis gamo arsebobs, rom Tanamedrove msoflioSi swored
kulturis da Jurnalistikis urTioerTobis mkvlevarebi arian mediaSi
maxtvrul-kulturologiuri movlenis upirvelesi Semfaseblebi. isini
gvevlinebian xelovnebis da kulturis sakiTxebSi mediaeqspertebad bevr
solidur beWdur gamocemaSi Tu satelevizio mauwyebelSi.

programis aqtualoba da mniSvneloba
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programis miznebidan da amocanebidan gamomdinare, kargad ikveTeba
misi aqtualoba da mniSvneloba.
Tanamedrove media mravalferovani da gansxvavebulia. aseve
mravalferovania
masSi
kulturis
sakiTxebis,
kluturologiuri
movlenebis asaxvis formebi, kulturis da xelovnebis nimuSebis
gamoyenebis miznebi da amocanebi.
qarTuli mediis mravalwlianma gamocdilebam (rogorc beWduri,
aseve audio-vizualuri da axali mediis) naTlad dagvanaxa kulturis
udidesi roli mediis ganviTarebis da misi Janruli srtuqturis
foemirebis sakiTxebSi.
am didi gamocdilebis miuxedavad, media TiTqmis arasdros
gamxdara kulturologiuri aspeqtebis mxriv kvlevis obieqti da
Sesabamisad, am mimarTulebiT TiTqmis ar arsebobs kvalificiuri
mkvlevarebis mier Seqmnili mniSvenelovani naSromebi.
saqarTveloSi medias umetesad ikvleven rogorc sazogadoebrivpolitikur
institucias,
mis
propangandistul,
organizatorul,
socialuri marTvis da sxva am tipis funqciebs da igi TiTqmis
Seuswavlelia
mxatvrul-SemoqmedebiTi
aspeqtebiT
sazogadoebaze
zemoqmedebis
mxriv.
ar
aris
Seswavlili
media,
rogorc
kulturologiuri fenomeni, ar aris Sefasebuli mediakulturis
nimuSebi. mediam dRes Tavad iqca xelovebis axali, TviTmyofadi
nimuSebis Semqnel da arc es fenomenia srulyofilad Seswavlili.
Tanamedrove mediamkvlevarTa mier ar aris sistematizebuli mediis
istoriis sakiTxebi. iSviaTia Teoriuli kvlevebi mosaxlebis azrovnebis
da gemovnebis, ubralod cxovrebis wesis formirebaze mediasaSualebis
kulturul-saganmanaTleblo proeqtebis gavlenis Sesaxeb. aseve, ar aris
Seswavlili Tu rogor zemoqmedebs demokratiuli da liberaluri
sazogadoebis formirebis procesebze mediis swored kulturuli,
saganmanaTleblo, SemcnebiTi funqciebi.
amdenad, mediis kvlevis sakiTxebSi am seriozuli TeTri laqebis
amovsebisTvis programas metad didi mniSvneloba gaaCnia.
programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi
programis
safuZvelze
Seiqmneba
mniSvnelovani
naSromebi,
romlebSic aisaxeba mediis kulturologiur safuZvlebi, Jurnalistikis
SemoqmedebiTi moRvaweobis sakiTxebi, reklamis SemoqmedebiT buneba,
kulturis da xelovnebis saSualebiT mediapropagandis da agitaciis
sakiTebi, aseve televiziis, radios, beWduri mediis istoriis, Teoriis da
kritikis sakiTxebi da sxv.
magaliTebi:
o mediis roli kulturis globalizaciis procesSi
o mediakultura
rogorc
sazogadoebis
fsiqologiuri
modernizaciis integratori
o media da kulturuli eqspansia
o saqarTvelos televiziis roli XX saukunis meore naxevris
qarTuli kulturis propagandasa da ganviTarebaSi.
o televiziis roli axali qarTuli sazogadoebrivi azrovnebis
formirebis procesSi (1990 – 2000 ww.)
o televizia da Teatri
o qarTuli telefilmebis studia
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o sazogadoebrivi televiziebis kulturul-saganmanaTleblo
funqcia.
o mediafsiqologiis roli kulturaTa integraciis procesSi.
o telemediis mier Tanamedrove sazogadoebaSi axal kulturul
faseulobaTa damkvidrebis fsiqologiuri aspeqtebi.
o postsabWoTa sazogadoebaSi demokratiuli da
liberaluri
Rirebulebebis
damkvidrebis
mcdeloba
televiziis
kulturologiuri da gasarTobi programebis saSualebiT
o tele da kino propagandis
roli XX saukunis bolo
aTwleulis qarTuli sazogadoebrivi azrovnebis formirebis
procesSi
o kultura, religia da tradicia mediaSi
o politikuri da religiuri ideologiis propagandis formebi
totalitaruli reJimis qveynebis mediaSi
o beWduri mediis roli sazogadoebrivi gemovnebis formirebis
procesSi
o kulturis gaSuqeba postsabWoTa periodis qarTul mediis
sainformacio saSualebebSi
o satelevizio reklamis mxatvrul-SemoqmedebiTi aspeqtebi

Sedegebi
sadoqtoro programis sruli kursis dasrulebis da sadoqtoro
naSromis
momzadebis
Semdeg,
doqtoranturis
kursdamTavrebulebs
ecodinebaT kulturis da mediis urTierTmimarTebis metad mniSvnelovani
sakiTxebi, maT Soris, erTis mxriv, media, rogorc kulturis da
xelovnebis propagandisti; media kulturul RirebulebaTa konservatori
da kulturis beWduri Tu audiovizualuri arqivis Semqmneli; media,
rogorc kulturis da xelovnebis originaluri nimuSebis Semqmneli;
xolo meores mxriv, media, romelic kulturis da xelovnebs nimuSebs
aqtiurad iyenebs rogorc sazogadoebis socialur Tu politikuri
cxovrebaze zemoqmedebis mniSvnelovan iaraRs.
am programis Sedegad Seqmnili samecniero naSromebi xels
Seuwyobs qarTul mediaSi arsebuli uzarmazari masalis sistematizacias,
diferenciacias da analizs.
sadoqtoro programis warmatebiT gavlisa da sakvalifikacio
naSromis Sesrulebis Semdeg, kursdamTavrebulebs eqnebaT farTe
arealis Teoriuli codna, Teoriuli da praqtikuli kvlevebis warmoebis
unari. daeuflebian kvlevis empiriul meTodebs da teqnologiebs da
miecemaT pedagogiuri moRvaweobis SesaZlebloba. aseve isisni SesZleben:
kvlevis damoukideblad warmarTvas rogorc socialuri, ise
humanitaruli mecnierebebis sferoebSi;
warsulSi miRebuli codnisa konservacias;
pedagogiur moRvaweobas.
sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):
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a)
codna
da
gacnobiereba
interdisciplinaruli
kvlevebis
(humanitaruli da socilauri mecnierebebi) safuZvelze damyarebuli
codnis miReba mediis kvlevis sferoSi inovaciuri meTodebis gamoyenebis
saSualebas iZleva.
kulturis sakiTxebis kvlevis meTodebis mediaproduqtis analizis
sakiTxebSi
gamoyeneba
ki
SesaZlbels
xdis
mediis,
rogorc
sazogadoebrivi moRvaweobis
sferos srulyofili SeswavlisTvis.
msoflio gamocdileba da mravalio samecniero naSromis Tu publikaciis
gacnoba
ki
saSualebas
iZleva
referirebadi
publikaciisaTvis
aucilebeli
standartis
doneze
statiebis
da
publikaciebis
momzadebisTvis.
qarTul mediaSi mravlad arsebuli kulturologiuri produqtebis
Teoriuli analizis unari ki mravali am produqtis xelaxali gaazrebis,
Tanamedrove movlenebTan misi mimarTebis, movlenaTa gadafasebis da
sworad SefasebisTvis axali meTodologiis danergvas uwyobs xels.
b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari - programiT gaTvaliswinebuli
kvlevebi warmoebul iqneba Tanamedrove standsartebis gaTvaliswinebiT.
publikaciebi momzaddeba saerTaSoriso referirebadi JurnalebisTvis
mimzidvel Tematikaze. radgan am programiT gaTvaliswinebuli kvlevebi
ar warmoadgens mxolod adgilobrivi mniSvnelobis naSromebs.
postsabWoTa sivrcis kulturis da mediis ganviTarebis etapebi
gansakuTrebiT
am
ori
sferos
urTierTmimarTebis
sakiTxebSi
mniSvnelovani
samecniero
Sromebia
demokratiuli
sazogadoebis
mSeneblobis procesebisT dainteresebuli nebismieri mkvlevarisTvis.
Sesabamisad, kvlevebi SeiZens saerTaSoriso xasiaTs.
g) daskvnis unari - mediis da kulturis urTierTobis sakiTxebSi
dainergeba
rTuli da winaaRmdegobrivi ideebisa da midgomebis
kritikuli analizis axali meTodebi. gakeTdeba Sesabamisi daskvnebi.
radmendadac am
tipis kvlevebi sakmaod iSiaTia Tanemdrove mediis
kvlevis sfroS gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kvlevis Sedegad
swori daskvnebis gakeTebas. am daskvnebma unda danergon kvlevis axali
sistemebi,
swori
orientirebi
gansazRvron
dargis
Semdgomi
sistematizaciisTvis. probelmebis efeqturad gadaWrisTvis.
kulturologiuri mediaproduqtis istoriuli ganviTarebis da
Tanamedrove saxis analizi movlenis erTiani procesebis gaazrebis da
Sesabamisi daskvnebis gakeTebis SesZleblobas mogvcems.
d) komunikaciis unari - ramdenadac programa interdisciplinarulia da
mis safuZvelze Seqnili naSromebi saerTaSorisi interesis sferoebs
ganekuTvneba, mkvlevarebi SesZleben saerTaSoroso konferenciebSi,
simpoziumebSi da seminarebSi monawileobas mediis da kulturis
sakiTxebze. amavdroulad, ramdenadac qarTuli mediakvlevebi ar moicavs
am Tematikisadmi miZRvnil naSromTa did raodenobas, aucilebeli iqneba
mkvlevarebis sistematuri urTierToba sxvadasxva qveynis mecnierebTan
gamoclilebis miRebis da gaziarebis mizniT. ucxoeli mediaeqspertebi da
mkvlevarebi daexmarebian qarTvel mkvlevarebs sakvlevi Tematikis
meTodologiis sworad SemuSavebaSi, masalis sistematizaciaSi, swori
daskvnebis gakeTebaSi da a.S. amavdroulad, qarveli mkvlevarebis
naSromebi ucxoel mecnierebs SesZleblobas miscems gaerkvnen qarTul
sinamdvileSi mimdinare movlenebSi, gaiazron qarTuli sazogadoebis
mSeneblobis procesSi mediis roli da mniSvenloba, qarTuli kulturis
zegavlena mediis ganviTerebis etapebze da a.S.
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e) swavlis unari - mediis kvlevis sferoSi uaxles miRwevebze
damyarebuli codnidan gamomdinare, mkvlevarebi SesZleben axali ideebis
generirebas da mimdinare procesebSi swor orientirebas. miRebuli codna
maT daexmareba ara mxolod sakuTari kvalifikaciis srulyofaSi, aramed
momavali
Taobebis
sworad
aRzrdaSi
da
axali
specialitebis,
mkvlevarebis aRzrdaSi. mediis kvlevebis Tematikis mqone gamocemebSi Tu
mediasaSualebebSi praqtikuli saqminobisTvis ki miRebuli codna
mkvlevarebs profesiulad daxvewili produqtis Semnis SesZleblobas
miscems. isini mediis Teoriis da istoriis mkvlevarebis garda, gaxdebian
mediakritikosebi, rac mediaproduqciis profesiul da kvalificiur
Sefasebas gulisxmobs.
v) Rirebulebebi - es metad mniSvnelovani punqtia sadoqtoro
programisTvis,
ramdenadac,
nebismieri
mediasaSualebis
saqmianoba
dakavSirebulia sazogadoebaSi da sxvadasxva saxis Rirebulebebis
Seqmnis, damkvidrebis da ganmtkicebisTvis. am RiebulebaTa sistemis
SeqmnaSi,
medisaSuelebebi
gansakuTrebiT
iyeneben
kulturis
da
xelovnebis sferoebs da im meTodebs, romliTac kultura da xelovneba
Tavis mxriv nergavs axal Rirebulebebs an inaCunebs Zvel faseulobebs.
RirebulebaTa sistema gansxvavebuli iyo mediis ganviTrebis
sxvadasxva etapze da sadoqtoro progremis mixedviT Seqmnili naSomebi
swored am Rirebulebebis kvlevas isaxvas miznad.
liberalur
Rirebulebeze
damyarebuli
da
demokratiuli
faseulobebis
Seqmnisken
miswrafebuli
sazogadoebis
formirebis
procesebSi udidesi mniSvneloba eniWeba Tu ramdenad sworad iqneba
warmarTuli momavali mkvlevarebis kvlevis obieqtebi da is mecnieruli
safuZvlebi, romlebzec unda gakeTdes Sesabamis daskvnebi. momavali
mkvlevarebis pasuxismgeblobaa imgvari naSormebis Seqmna, romlebic ar
iqneba romelime gabatonebuli ideologiis gavlenis qveS da Sefasebebis
kriteriumebi daefuZneba movlenis mizez-Sedegobrivi kavSirebis moZiebas
da maT obieqtur analizs.
Sesabamisad,
qarTvel
mkvlevarTa
mier
sworad
gaazrebuli
mecnieruli Sedegebi, romlebic Rrmad da safuZvliand warmoaCenen
qarTuli mediis da qrTuli kulturis Tanacxovrebis swor RirebulebiT
orientirebs, udaod saintereso da aqtualuri gaxdeba nebismieri qveynis
ucxoeli mkvlevarebisTvis da samecniero gamocemebisTvis.

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi
 umaRles saswavleblebSi pedagogiuri da samecniero moRvaweoba;
 kulturis Tematikis periodul gamocemebSi muSaoba;
 mediasaSualebebSi muSaoba

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza
sadoqtoro programis
doqtorantebi iyeneben
saqarTvelos
SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
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da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba
rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebze, Tematur forumebze.
universitetSi arsebobs programis ganxorcielebis finansuri gegma,
romelic uzrunvelyofs mis finansur stabilurobas. finansuri gegma
asaxulia saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis biujetSi.
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180 კრედიტი
ა) სწავლის მსურველს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან
გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი ბიზნესის
ადმინისტრირების, ეკონომიკის, ხელოვნების მენეჯმენტის, სოციალური
მეცნიერებების,
პოლიტიკის
მეცნიერების,
საერთაშორისო
ურთიერთობების, სამართალმცოდნეობის მიმართულებით.
ბ) დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი უცხო ენის
/ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული ან საკვლევი თემის
სპეციფიკიდან გამომდინარე რომელიმე სხვა უცხო ენა/ არანაკლებ B2
დონეზე ცოდნა, რომელიც მოწმდება დოქტორანტურაში მისაღები
გამოცდის ჩაბარებით შესაბამის უცხო ენაში. გამოცდის ჩატარებას
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტი.
უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს
უმაღლესი განათლების დიპლომს, შესაბამისი უცხო ენის სპეციალობით,
ან შესაბამისი პროფილის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში
ჩაბარებული გამოცდის დამადასტურებელ მოწმობას (არანაკლებ B2 დონე)
ან უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისოდ აღიარებულ
სერთიფიკატს (TOEFL PBT, TOEFL IBT, IELTS ან Cambridge Exam).
დოქტორანტობის კანდიდატი, რომლის მშობლიური ენა არ არის
ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის ცოდნის დამადასტურებელ
სერთიფიკატს (B2 დონე), ან შესაბამისი პროფილის აკრედიტირებულ
უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებული გამოცდის დამადასტურებელი
მოწმობა, ან უმაღლესი განათლების დიპლომი ქართული ენის
პროფილით. სხვა შემთხვევაში აბარებს ქართული ენის გამოცდას.
გამოცდის ჩატარებას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტი.
გ) დოქტორანტობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ნაშრომი/
კვლევითი ხასიათის სტატია, რომელშიც აისახება მისი პროგრამის
შესაბამისი სამეცნიერო ინტერესები; მან წინასწარი გასაუბრება უნდა
გაიაროს სავარაუდო ხელმძღვანელთან და წარმოადგინოს სადოქტორო
პროგრამის ხელმძღვანელის/მოდულის ხელმძღვანელის შუამდგომლობა
სათანადო დასაბუთებით.
დ) დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხორციელდება კომისისათან გასაუბრების
შედეგად მიღებული ქულების შესაბამისად.
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ასოცირებული პროფესორი:
დოდო ჭუმბურიძე (ასოცირებული პროფესორი), ნაიარა გალა ხვარიძე
(ასოცირებული პროფესორი)

პროგრამაში
ჩართული
აკადემიური
პერსონალი

დოქტორანტთა
რაოდენობა

დოქტორანტის საკვლევი თემიდან გამომდინარე, კონსულტანტად და
საგნების პედაგოგებად მოწვეული იქნებიან პროფესორები შესაბამისი
პროფილის მქონე უნივერსიტეტების ფაკულტეტებიდან. პროგრამაში
ჩაერთვებიან შოთაA რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორები.
არსებული მატერიალური და ადამიანური რესურსებიდან გამომდინარე
შესაძლებელია 3–4 დოქტორანტის მიღება.

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება

(მიზანი, შინაარსი, მნიშვნელობა)

XXI საუკუნეში ბიზნესი სოციალურ–კულტურულ სფეროსთან თანამშრომლობით არის
დაინტერესებული, ვინაიდან ბიზნესის იმიჯი, საზოგადოებაში განისაზღვრება მისი
სოციალურ–კულტურულ სფეროსთან ურთიერთობით, ქველმოქმედებით და სპონსორობით.
თანამედროვე საზოგადოებაში ბიზნესი და კულტურა გადაჯაჭვულია და წარმოუდგენელი
არის მათი არსებობა ერთმანეთის გარეშე.
ამ

თანამშრომლობის

აუცილებლობას

აქვს

დიდი

მნიშვნელობა

საზოგადოების

განვითარებისა და წინსვლისათვის. კულტურას გარკვეული წვლილი შეაქვს ქვეყნის
ეკონომიკაში. ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ მისი წვლილი ეკონომიკასთან
მიმართებაში:
 კულტურის სფერო და ხელოვნება ქმნის კონკრეტულ სამუშაო ადგილებს, გააჩნია თავისი
ავტონომიური ბაზარი, რომელსაც აქვს საგრძნობი საინვესტიციო პოტენციალი.
 კულტურა

და

ხელოვნება

წარმოადგენს

განათლების,

მასობრივი

ინფორმაციის

საშუალებების, ტურიზმის, გართობის ინდუსტრიის განვითარების საშუალებას.
ამასთანავე შესაძლოა განვიხილოთ კულტურის წვლილი სოციალურ საკითხებთან
მიმართებაში. კულტურა და ხელოვნება სოციალურად მომგებიანია. ვინაიდან ისინი
აკუმულირებენ და ტრანსლირებას უკეთებენ საზოგადოების მთავარ ღირებულებებს.
ბიზნესისა და მენეჯმენტის ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიები, როგოროცააა: რეკლამა,
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR), პერსონალთან მუშაობა, კორპორაციული კულტურის
ფორმირება, შეუძლებელია სოციალურ–კულტურული მოღვაწეობის ტრადიციული
ფორმების გამოყენების გარეშე. კულტურის სფეროში მენეჯმენტის ეფექტიანობა ყველა
სფეროში დიდად არის დამოკიდებული მართვის მენეჯმენტის პროცესების ანალიზზე,
დაგეგმვასა და ამ სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებაზე. ბუნებრივია, ეს მიდგომა ეხება
ეკონომიკური ფაქტორების მართვასაც განსაკუთრებით, კი კულტურის სფეროში.
პროგრამის აქტუალობა მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ პრობლემურ საკითხებში, რაც
კულტურის წინაშე დგას დღევანდელ საქართველოში. ქვეყანაში კულტურის მენეჯმენტი
ფეხს იკიდებს და პირველ ნაბიჯებს დგამს ჩვენს რეალობაში, და შესაბამისად კულტურის
სფეროს მნიშვნელობაცა და კულტურის ეკონომიკური საკითხებიც მნიშვნელოვანი ხდება.
მნიშვნელოვანია კულტურაში დაფინანსების ფორმებისა და დაფინანსების საკითხების
განხილვა გაანალიზება და სახელმწიფოს როლი და მისი მნიშვნელობა.
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კულტურის

მენეჯმენტის

აკადემიური

პროგრამების

აქტუალურია

თანამედროვე

საქართველოში,

იგულისხმება

საწარმოოთა,

დაწესებულებათა

ერთობლიობა,

რომლებიც,

ოფიციალური

რადგან
და

არსებობა
ცნებაში

განსაკუთრებულად
„კულტურის

არაკომერციულ

კლასიფიკაციის

სფერო“

ორგანიზაციათა

თანახმად,

განეკუთვნება

კულტურისა და ხელოვნების ქმნილებების, არამატერიალური მომსახურების მწარმოებელ,
სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა სექტორს. კულტურის სფეროს განვითარების დაგეგმვა
უნდა წარმოადგენდეს მიზნობრივი ორიენტაციისა და აუცილებელი შედეგების მიღწევის,
კულტურის

სფეროში

მოღვაწე

სხვადასხვა

ამაღლების,

საზოგადოებისთვის

სუბიექტის

კულტურის

სფეროს

საქმიანობის

ეფექტურობის

მომსახურების

მიწოდების

უზრუნველყოფის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა ერთობლიობას. კულტურის
სფეროს მენეჯერი ზედმიწევნით უნდა ფლობდეს კომერციულ და არაკომერციული
საქმიანობის მარკეტინგს, ერკვეოდეს ეკონომიკასა და სამართალში და ფლობდეს
მენეჯერისათვის აუცილებელ სხვა უნარ-ჩვევებს, რომელთა გამოყენებითაც უნდა ხდებოდეს
სტრატეგიული დაგეგვა.
კულტურის სფეროს, როგორც საგანმანათლებლო და ეკონომიკური რესურსის განვითარება,
რომლის

აუცილებლობა

არ

შეიძლება

მცირე

ეჭვსაც

კი

იწვევდეს,

დარგის

მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტების (თეატრის, კინოს და სხვა მიმართულებების
მკვლევარების) ნაყოფიერ
სამეცნიერო–კვლევით, პედაგოგიურ საქმიანობასა და
თანამედროვე

მოთხოვნების

შესაბამის

მატერიალურ–ტექნიკურ

მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული

ბაზასთან

ერთად

მის, მაღალპროფესიულ დონეზე მართვაზე.

უპირატესად არაკომერციული სფეროს, მათ შორის კულტურის სფეროს მართვა მეტად
რთული, უაღრესად სპეციფიკური და თავისებურებებით გაჯერებული პროცესია, რომელიც
უმაღლესი რანგის მენეჯერული თვისებების მქონე
სპეციალისტების
გარეშე
წარმოუდგენელია. მთავარი სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ კულტურის სფეროს
მართვის უმაღლესი რანგის სპეციალისტმა
შეასრულოს,

აუცილებელია, იგი,

დაკისრებული ფუნქცია წარმატებით, რომ

მართვის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლიან

ცოდნასთან ერთად ღრმად იცნობდეს ქართული კულტურისა და ხელოვნების სფეროს, მისი
მიმართულებების (თეატრი, კინო, სამუზეუმო საქმე და ა.შ.) განვითარების ისტორიას,
თანამედროვე მდგომარეობას და პერსპექტივებს, აგრეთვე, ამ მხრივ, მსოფლიოში არსებულ
მდგომარეობას. მას კარგად უნდა ჰქონდეს გაცნობიერებული დარგის სპეციფიკა და
თავისებურებები, ფლობდეს ლიდერის უნარ–ჩვევებს.
სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოში, დღემდე, კულტურის სფეროს მართვის
უმაღლესი რანგის სპეციალისტები, მათზე დიდი მოთხოვნის მიუხედავად, არ მზადდება.
ამიტომ, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიის და მენეჯმენტის ფაკულტეტის
სადოქტორო პროგრამის შექმნა და ამოქმედება მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება.
სადოქტორო პროგრამის მიზანია მომზადდეს მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი,
რომელსაც ექნება როგორც ზოგადად მართვის, ისე კულტურის სფეროს მართვის შესახებ
ღრმა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, მართვის სფეროში კრეატიული იდეების
გენერაციისა და მათი რეალიზაციის,
შემუშავებული
ნოვატიული იდეების
პროგრესულობაში სხვების, პირველ რიგში კი სპეციალისტების დარწმუნების, მეცნიერული
კვლევების განხორციელების, დარგში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ადეკვატური
შეფასებისა და სათანადო მეცნიერული დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რაც ასახვას
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ჰპოვებს დოქტორანტის მიერ მომზადებულ საკვალიფიკაციო ნაშრომში და გამოქვეყნებულ
პუბლიკაციებში.
პროგრამის კონკრეტული მიზანია შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი) ხარისხის მქონე
სპეციალისტების მომზადება.
დოქტორანტი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ საფუძვლიანად უნდა
იცნობდეს არა მხოლოდ მართვის თეორიას და პრაქტიკას, აგრეთვე, ამ მხრივ მსოფლიოში
არსებულ უახლეს მიღწევებსა და გამოცდილებას, არამედ, საქართველოში კულტურის
სფეროს /მისი მიმართულებების/ განვითარების სპეციფიკასა და

თავისებურებებსაც,

რომელთა გონივრული სინთეზის საფუძველზე შეძლებს კულტურის სფეროს მთლიანად, ან
მისი ამა თუ იმ მიმართულების მართვის დასაბუთებული მოდელის შემუშავებას.
პროგრამა მიზნად ისახავს დოქტორანტში განავითაროს მეცნიერული აზროვნების,
აქტუალური საკითხების გამოკვეთის, მათი კვლევის, ახალგაზრდა თაობის აღზრდის,
პედაგოგიური საქმიანობის უნარ-ჩვევები. მაშასადამე, საგანმანათლებლო
უმნიშვნელოვანესი დანიშნულებაა

პროგრამის

კულტურის სფეროს მართვის საკითხებში კარგად

გათვითცნობიერებული, მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერის, უმაღლესი სკოლის პედაგოგის
და მენეჯერის მომზადება.
სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში სწავლების უმთავრესი ამოცანებია დოქტორანტს
შეუქმნას პირობები:
 თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული სრულყოფისათვის აუცილებელი
სპეციალური დისციპლინების სიღრმისეული დაუფლებისათვის;
 სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ანალიზის თანამედროვე მეთოდებისა და
ტექნოლოგიათა ათვისებისათვის;
 კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში აქტუალური პრობლემების გამოკვეთისა
და მეცნიერული ანალიზისათვის;
 ანალიტიკური აზროვნების განვითარებისათვის.;
 თანამედროვე სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის ხერხებისა და მეთოდების
დაუფლებისათვის.
წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის წარმატებით განხორციელების განმაპირობებელი
ფაქტორებია:
 შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი,
რომელიც საფუძვლიანად იცნობს კულტურისა და ხელოვნების დარგის განვითარების
ისტორიას, თანამედროვე მდგომარეობასა და პერსპექტივებს, აგრეთვე მართვის თეორიასა
და პრაქტიკას;
 უნივერსიტეტში არსებული კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
 საქართელოში კულტურის სფეროს /მისი მიმართულებების/ მართვის დოქტორის
ხარისხის დაუფლების მსურველთა არსებობა;
 აუცილებლობის შემთხვევაში პროგრამის ზოგიერთი კომპონენტის საერთაშორისო
უნივერსიტეტებში გავლის, აგრეთვე სპეციალისტების მოწვევის შესაძლებლობა.
პროგრამის აქტუალურობა და მნიშვნელობა. საქართველოში ბიზნესის ადმინისტრირების
დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი) აკადემიური ხარისხის მქონე კადრების მომზადების
აუციელებლობა განპირობებულია აღნიშნული კატეგორიის სპეციალისტებზე შრომის
ბაზარზე არსებული მოთხოვნით. კერძოდ, კი:
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 თანამედროვე

საბაზრო

ეკონომიკის

პირობებში

კულტურის

სფეროს

/მისი

მიმართულებების/ როგორც არაკომერციული ისე კომერციული სექტორების განვითარების
ინტერესებით;
 უმაღლეს სკოლებში კულტურის სფეროს მართვის ბაკალავრების, მაგისტრებისა და
დოქტორების მომზადების საჭიროებით;
 კულტურის სფეროს ეფექტიანი მართვის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მეცნიერული
გამოკვლევებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით.
პროგრამით გათვალისწინებული სავარაუდო საკვლევი საკითხები
1. კულტურის

სფეროს

მენჯმენტის

შესახებ

მსოფლიოში

არსებული

გამოცდილება,

სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა მისი მართვა-რეგულირების საქმეში;
2. საქართველოში

კულტურის

სფეროს

ფინანსური

რესურსებით

უზრუნველყოფის

მდგომარეობის ანალიზი და სრულყოფის გზები (დინამიკაში
კულტურის სფეროს
ორგანიზაციების დაფინანსების საკუთარი და მოზიდული წყაროების სისტემური ანალიზის
საფუძველზე,

დაფინანსების

მდგომარეობის

გაუმჯობესების

ქმედითი

მექანიზმის

შემუშავება);
3. საქართველოში კულტურის სფეროს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის მდგომარეობის შეფასება და ქვეყანაში ამ მხრივ არსებული პრობლემების
დაძლევის ღონისძიებების შემუშავება;
4. კულტურის სფეროს მართვაში დასაქმებული ადამიანური რესურსების ხარისხობრივი
შემადგენლობის შეფასება და კადრების განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა;
5. ლიდერობისა და ხელმძღვანელობის სტილის ანალიზი და მათი გავლენა საქართველოს
კულტურის სფეროს ცალკეული ორგანიზაციების საქმიანობაზე;
6. კულტურის სფეროს მართვის
ეფექტიანობის შეფასება (როგორც მთლიანად, ისე
ცალკეული ორგანიზაციების/ან მიმართულებების მიხედვით);
7. კულტურული

პროგრამებისა და პროექტების მართვის მდგომარეობის ანალიზი და

სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში;
8. კულტურის პოლიტიკა საქართველოში, მისი პრიორიტეტების დასაბუთება;
9. საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის განვითარების მიმართულებები;
10. კულტურული რესურსების მართვის სრულყოფის საკითხები;
11. მარკეტინგული საქმიანობის ანალიზი კულტურის სფეროს

ორგანიზაციებში,

მისი

სრულყოფის მიმართულებები და ა.შ
კულტურის პოლიტიკის საკითხები, მისი განხროციელების შესაძლებლობები და მართვის
პოლიტიკა;
სადოქტორო პროგრამის შედეგები
სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული:
ცოდნა და გაცნობიერება – დარგის/ქვედარგის ან დარგთაშორისი სფეროს უახლეს
მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური
მეთოდების

გამოყენების

საშუალებას

იძლევა

(რეფერირებადი

პუბლიკაციისათვის

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და
ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;
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 საფუძვლიანად იცნობენ

კულტურის

სფეროში არსებულ მიღწევებსა და სიახლეებს,

ზოგადად მართვის, მათ შორის კულტურის სფეროს მართვის ძლიერ და სუსტ მხარეებს,
შესაძლებლობებსა და პრობლემებს, ამ მხრივ არსებულ სრულ ინფორმაციასა და მასალებს,
რომლებიც

შექმნილი სიტუაციისათვის ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღების

შესაძლებლობას იძლევა;
 ფლობს ზოგადად მართვის, აგრეთვე კულტურის სფეროს მართვის თეორიისა და
პრაქტიკის ღრმა, სისტემური ცოდნა და გაღრმავებულად გაცნობიერება, რომელიც ახალი,
ორიგინალური იდეების შემუშავების, სიტუაციებისადმი კრეატიული მიდგომის საშუალებას
იძლევა.
 საფუძვლიანად იცნობს მართვის სფეროში არსებულ მსოფლიო გამოცდილებას, მართვის
ფუნქციებს,

მიდგომებს,

მეთოდებს,

პრინციპებს,

კომუნიკაციის

საშუალებებს,

გადაწყვეტილების მიღების (ალტერნატივების შეფასებისა და მათგან ოპტიმალური
ვარიანტის არჩევის) რთულ მექანიზმს, ლიდერისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს; სრულად
აქვს გაცნობიერებული გაპიროვნებული ფუნქციების მაღალი პასუხისმგებლობა, დროულად
და ხარისხიანად შესრულების აუცილებლობა.
 იცნობს

მართვის

შესახებ

მსოფლიო

გამოცდილების

და

სამეცნიერო

ნაშრომის/პუბლიკაციის ძირითადი იდეებისა და შინაარსის გაღრმავებულად გაცნობიერება
კულტურის სფეროს მართვის პროცესში შექმნილი სიტუაციების ადეკვატური
გადაწყვეტილებების

მიღებისა

და

რეფერირებადი

პუბლიკაციისათვის

აუცილებელი

სტანდარტის დონეზე სტატიების და პუბლიკაციების მომზადების საშუალებას იძლევა;
 ფლობს მართვის მეთოდებისა და მიდგომების გააზრების, თანამედროვე მოვლენებთან
მათი მიმართების, მოვლენათა სწორად შეფასებისთვის ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვას
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად
დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;
ფლობენ

მართვის საკითხების კვლევის

კვლევაზე დაფუძნებულ ღრმა ცოდნას,

უახლეს მეთოდებსა და ხერხებს, სისტემურ

ფართო ფუნდამენტური, სამეცნიერო კვლევებისა

და პედაგოგიური საქმიანობის უნარ–ჩვევებს, თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას საბაზრო
ეკონომიკის პირობებში არაკომერციული და კომერციული სფეროების მართვის შესახებ;
ფლობს ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედებასა და
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიებას;
ფლობს კულტურისა და ხელოვნების კონკრეტული სფეროს ან ორგანიზაციის გაძღოლის
სპეციფიკის სრულად ათვისებას, წარმატებულ მენეჯერად
ჩამოყალიბებას,
აუცილებელია როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ საქმიანობისათვის;
ფლობს მეცნიერული

კვლევების

რაც

ხელმძღვანელობას, ამა თუ იმ პრობლემის

დამოუკიდებლად დამუშავებას;
ფლობს

მენეჯმენტისა

და

ადმინისტრირების

სფეროს

საკვანძო

დაკავშირებული ამოცანების დაგეგმვასა და პროფესიულ დონეზე

საკითხებთან

დამოუკიდებლად

განხორციელებას კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
ფლობს მსოფლიო და ეროვნულ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა და მოვლენების
ანალიზსა და შეფასებას, რაც აუცილებელია კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების
ადმინისტრირების სფეროში სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად;
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ფლობს ორგანიზაციაში, მართვის სხვადასხვა რგოლში არსებული რისკებისა და
კონფლიქტების

დროულ

განაზღვრას

და

მათი

რეგულირებისათვის

ეფექტიანი

მმართველობითი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად შემუშავებას;
ფლობს სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების ჩატარებას თანამედროვე
სტანდარტების გათვალისწინებით.
ფლობს პუბლიკაციების მომზადებას საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალებისთვის
საინტერესო თემატიკაზე, რადგან ამ პროგრამით გათვალისწინებული კვლევის შედეგები
უცხოელი მკვლევარების ინტერესს არ იწვევს;
დასკვნის უნარი – ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის
შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
სრულად აცნობიერებენ
კულტურის სფეროს მართვის

ძირითად პრობლემებს და

მსოფლიოში არსებული მოწინავე გამოცდილების გათვალისწინებით ამ მხრივ ქვეყანაში
გასატარებელ ღონისძიებებს;
ფლობს რთული და დიდი მოცულობის ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების)
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებას;
იცნობს უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზისა და
კულტურის

სფეროს

მართვის

პრობლემების

მაღალპროფესიულ

დონეზე

შეფასება/გადაწყვეტის მიზნით, მრავალი ალტერნატივისაგან, ოპტიმალური ვარიანტის
დამოუკიდებლად შერჩევის, შექმნილი სიტუაციის ადეკვატური გადაწყვეტილებების
მიღების უნარს;
დ) კომუნიკაციის უნარი – ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;
შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ ახალი, ნოვატორული იდეების შემუშავებას,
ანალიზს, შეფასებასა და სინთეზს, კოლეგებთან, მეცნიერთა ფართო წრეებთან და
საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დამყარებას;
ფლობს დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების წარდგენას აკადემიურ
საზოგადოებისა და სპეციალისტების წინაშე, ქართულ და უცხოურ ენებზე, დადგენილი
სტანდარტებისა

და

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების

მიღწევათა

გათვალისწინებით, ასევე აკუთარი მოსაზრებების როგორც წერილობით ისე ზეპირად,
ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით პრეზენტაციას.
ფლობს დისკუსიებში მონაწილეობის, წინადადებებისა და რეკომენდაციების სახით
პრობლემის დაძლევის საკუთარი ხედვის წარდგენის უნარს. რამდენადაც სადოქტორო
პროგრამის საფუძველზე შექნილი ნაშრომები, ჩვეულებრივ, საერთაშორისო ინტერესის
სფეროებს განეკუთვნება, მკვლევარები შესძლებენ სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებთან
გამოცდილების

გაზიარების

მიზნით,

მართვის

საკითხებზე,

საერთაშოროსო

კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და სემინარებში მონაწილეობას. უცხოელი ექსპერტები
დაეხმარებიან ქართველ მკვლევარებს საკვლევი თემატიკის მეთოდოლოგიის სწორად
შემუშავებაში, მასალის სისტემატიზაციაში, სწორი დასკვნების გაკეთებაში და
ამავდროულად, ისინიც

შეიძენენ

გარკვეულ ცოდნას საქართველოში

სოციალურ–

ეკონომიკური პროცესების მართვის შესახებ;
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სწავლის უნარი – უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი
იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის,
კვლევის პროცესში;
მოამზადებენ

როგორც

თეორიული

საკვალიფიკაციო (სადოქტორო)

ისე

პრაქტიკული

ნაშრომს, აგრეთვე

სიახლეების

შემცველ

სხვადასხვა სახის პუბლიკაციებს,

რომლებშიც გაანალიზებული იქნება კულტურის სფეროს მართვის აქტუალური საკითხები;
 შეუძლია სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, მისი თავისებურებების
გაცნობიერება და სტრატეგიული დაგეგმვა, ასევე სწავლის გაგრძელება ცოდნის შემდგომი
გაღრმავებისათვის, კერძოდ კი იმ სიახლეების დასაუფლებლად, რაც მსოფლიოში ბიზნესის
ადმინისტრირების (ხელოვნების მენეჯმენტი) სფეროში დანერგილია ან ინერგება;
კურსდამთავრებული შეძლებს კულტურის სფეროს მართვის უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების გენერირებას და მიმდინარე
პროცესებში სწორ ორიენტირებას. სადოქტორო პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული
ცოდნა მათ დაეხმარება არა მხოლოდ საკუთარი კვალიფიკაციის სრულყოფაში, არამედ
მომავალი სპეციალიტების, აგრეთვე მკვლევარების აღზრდაში.
ვ)

ღირებულებები

–

ღირებულებათა

დამკვიდრების

გზების

კვლევა

და

მათ

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.
დააკმაყოფილებენ კულტურის სფეროს მართვის საკითხების საფუძვლიანად მცოდნე
კადრებზე, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების,

სამეცნიერო

და პედაგოგიური სისტემის, ისე ეკონომიკისა და კულტურის სფეროების მოთხოვნას;
კურსდამთავრებულს ესმის კულტურის სფეროს მართვის სრულყოფისა და დარგის
განვითარების დიდი მნიშვნელობა, რაც საზოგადოებაში

სხვადასხვა ღირებულებების

შექმნის, დამკვიდრებისა და განმტკიცების სფუძველია;
კურსდამთავრებულს
ესმის
ლიბერალურ
ღირებულებეზე

დამყარებული

და

დემოკრატიული ფასეულობების შექმნის მისწრაფების მქონე საზოგადოების ფორმირების
პროცესში, აქტუალურ თემებზე ნაშრომების მომზადება, რომლებშიც

დასკვნები და

რეკომენდაციები გაკეთებული იქნება მოვლენებს შორის რეალურად არსებული მიზეზშედეგობრივი კავშირების ობიექტურ ანალიზზე დაყრდნობით.
 საგანმანათლებლო პროგრამის საფუძვლიანად შესწავლის შემდეგ კურსდამთავრებული
შეძლებს კულტურის მართვის
სფეროში ღირებულებებისადმი თავისი და
მასთან
ურთიერთობაში

მყოფთა

დამოკიდებულების შეფასებას

და ინოვაციური მეთოდების

გამოყენებით ახალი ღირებულებების დამკვიდრებას.
პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგიის, დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების,
აგრეთვე პროგრამის სხვა კომპონენტების მოთხოვნების გათვალისწინებისა და სრული
დაცვის პირობებში მიღწეულ იქნება მთავარი შედეგი:
 შეიქმნება საკვალიფიკაციო ნაშრომი კულტურის (ხელოვნების) ადმინისტრირების
დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, რომელშიც
გამოკვეთილი იქნება დოქტორანტის მიერ მოპოვებული, სისტემატიზებული, შეფასებული
და განზოგადებული ინფორმაციის, სხვადასხვა სახის ლიტერატურული წყაროების
გაცნობისა და დამუშავების საფუძველზე შემუშავებული მეცნიერული სიახლეები,
პრაქტიკული ხასიათის წინადადებები და რეკომენდაციები, რომელთაც შეიძლება გაეცნოს
დაინტერესებული პირები;
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 კულტურის

(ხელოვნების)

მენეჯმენტის

დოქტორის

(ხელოვნების

მენეჯმენტი)

აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის
შემთხვევაში კურსდამთავრებულს მიენიჭება დოქტორის ხარისხი. მას შეეძლება წარმატებით
შეასრულოს როგორც მენეჯერის, ისე მეცნიერისა და პედაგოგის ფუნქციები, აგრეთვე,
გადასცეს თავისი ცოდნა და გამოცდილება მართვის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.
 კულტურის (ხელოვნების) დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი) აკადემიური ხარისხის
მქონე პირების ბიზნესის, სახელმწიფო მართვის სფეროებში, ან მეცნიერებასა თუ
პედაგოგიურ საქმიანობაში ჩართვის შემთხვევაში შეიქმნება რეალური შესაძლებლობა
სიახლის ძიების, მსოფლიოში არსებული მოწინავე გამოცდილების გაცნობის, შესწავლისა და
საქართველოში დანერგვისათვის.
სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობა
საქართველოს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” ადგენს სადოქტორო პროგრამის
სწავლების სულ მცირე 3 წლის ვადას. დოქტორანტურაში სწავლის ფორმატი მხოლოდ დღის
დასწრებული სწავლებაა. რიგ შემთხვევაში დოქტორანტს

მიეცემა დამატებითი ვადა

კვლევის დასრულებისათვის.
პროგრამის აკადემიური შინაარსი
ა) სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და სასწავლო კომპონენტი
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროგრამით განსაზღვრულია სამეცნიერო და სასწავლო
კომპონენტების თანხვედრა კრედიტების შეფარდებით 120-60, სადაც 120 სამეცნიერო
კომპონენტია, 60 სასწავლო.
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