
პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება  

Assessment of the learning outcomes of the programme 
 

პროგრამის სწავლის 

შედეგები 

. 

Programme learning outcomes 

სასწავლო 

კურსი/სადისერტა

ციო/სამაგისტრო 

ნაშრომი, 

რომლითაც ხდება 

შეფასება 

. 

Training 

course/Master’s 

thesis/Doctoral 

thesis by which the 

assessment is made 

შეფასების 

ფორმა 

. 

Assessment 

form 

სამიზნე 

ნიშნულები 

.  

Milestones 

მონაცემების 

შეგროვების 

დრო 

. 

Time for data 

collection 

პასუხიმგებელი 

პირი 

. 

Responsible 

person 

მიღებული 

შედეგების 

ანალიზი 

. 

Analysis of 

the obtained 

results 

კრიტიკულად გააანალიზოს 

ევროკავშირის  ეკონომიკური, 

ფინანსური, სამართლებრივი და 

პოლიტიკური სტრატეგიები, 

მათი ხელახალი გააზრებისა და 

ნაწილობრივი გადაფასების 

გზით. განსაზღვროს 

ევროკავშირში მიმდინარე 

ცვლილებების შესაბამისობა 

საზოგადოების განვითარების 

მოთხოვნებთან მიმართებაში. 

 

Critically analyzes the economic, 

financial, legal and political 

strategies of the EU through their re-

understanding and partial 

revaluation; determines the 

relevance of the ongoing changes in 

the EU to the community 

development requirements. 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

. 

Doctoral Thesis 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

შეფასების 

კომპონენტი: 

1.4 

. 

Evaluation 

criteria of 

Doctoral 

Thesis 1.4 

აღნიშნულ 

კომპონენტში არა 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან  

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

დისერტაციის 

დაცვა 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 

შექმნას საქმიანობის სფეროს 

უახლეს მიღწევებზე 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

აღნიშნულ 

კომპონენტში არა 

დისერტაციის 

დაცვა 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

სადოქტორო 

პროგრამის 



დამყარებული დარგობრივი 

ცოდნა ევროკავშირის 

ეკონომიკური/ 

სამართლებრივი/პოლიტიკური 

სფეროს ფარგლებში მოძიებული 

საკვლევი მასალის დამუშავებით, 

კრიტიკული გააზრებითა და  

შესაბამისი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით;  მოახდინოს 

კვლევის თემატიკის 

იდენტიფიცირება და მისი 

აქტუალობის დასაბუთება 

ევროკავშირის ფარგლებში 

ინსტიტუციონალური, 

ლეგიტიმაციის, საერთაშორისო 

სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების, ასევე 

ეკონომიკური ინტეგრაციის, 

პოლიტიკისა და ევროკავშირის 

სამართლის კუთხით არსებული 

პრობლემებისა და გამოწვევების 

გათვალისწინებით. 

 

Creates the field knowledge based on 

the latest achievements in the sphere 

of activity through the processing of 

research material obtained within 

the EU economic / legal / political 

sphere, using critical understanding 

and relevant research methods; 

identifies the research topics and 

justifies its urgency, taking into 

account the issues of institutional, 

legitimacy, international law and 

international relations, as well as the 

problems and challenges in the 

economic integration, policy and EU 

law. 

. 

Doctoral Thesis 

შეფასების 

კომპონენტი: 

1.1 და 1.3 

. 

Evaluation 

criterias of 

Doctoral 

Thesis 1.1 and 

1.3 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან 

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 



დამოუკიდებლად დაგეგმოს და 

განახორციელოს ინოვაციური 

კვლევა, შესაბამისი კვლევის 

მეთოდების გამოყენების 

საფუძველზე, აკადემიური 

კეთილსინდისიერების 

პრინციპების დაცვით; კვლევის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათ 

შორის,  ევროკავშირის 

ფარგლებში თანამედროვე 

მოვლენებთან დაკავშირებული 

გამოწვევების გათვალისწინებით,  

შეიმუშავოს ახლებური 

კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდები და მიდგომები. 

 

Independently plans and carries out 

innovative research based on the 

relevant research methods, in 

observation of the principles of 

academic faithfulness; develops new 

research and analytical methods and 

approaches according to the 

specificity of the research, including 

the challenges related to the modern 

events developed within the 

European Union. 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

. 

Doctoral Thesis 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

შეფასების 

კომპონენტი: 

1.3, 1.5, 2.2, 

2.3, 3.1 და 2.4 

. 

Evaluation 

criterias of 

Doctoral 

Thesis 1.3, 

1.5, 2.2, 2.3, 

3.1 and 2.4 

აღნიშნულ 

კომპონენტებში არა 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან 

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

დისერტაციის 

დაცვა 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 

დაგეგმოს რეფერირებადი 

პუბლიკაციისთვის შესაბამისი 

სტანდარტის ნაშრომის 

შემუშავების სტრატეგია, რომლის 

საფუძველზე შექმნილი ახალი 

კვლევითი პროდუქტი აისახება 

საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში (მათ შორის, 

ორენოვან ევროპისმცოდნეობის 

ქართულ ჟურნალში ISSN 2346-

7827). 

 

Plans the strategy for elaboration of 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

. 

Doctoral Thesis 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

შეფასების 

კომპონენტი: 

1.2, 1.5, 2.1 

და 2.2  

. 

Evaluation 

criterias of 

Doctoral 

Thesis 1.2, 

1.5, 2.1 and 

2.2 

აღნიშნულ 

კომპონენტებში არა 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან 

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

დისერტაციის 

დაცვა 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 



the work of peer reviewed 

publication standards; the new 

research product created on its basis 

will be reflected in international 

peer reviewed publications 

(including Georgian bilingual 

Journal of European Studies - ISSN 

2346-7827). 

სასწავლო პროცესში დანერგოს 

სტუდენტებზე ორიენტირებული 

სწავლების მთავარი პრინციპები 

და კომპონენტები; პრაქტიკაში 

გამოიყენოს სწავლა-სწავლების 

მეთოდები, მათ შორის, 

ინოვაციური. 

 

Implements main principles and 

components of student-oriented 

teaching in the learning process and 

the use of teaching-learning methods 

in practice, including innovative 

ones. 

პროფესორის 

ასისტენტობა 

. 

Professor’s Assistantship 

პროფესორის 

კმაყოფილებ

ის კვლევა 

. 

Satisfaction 

survey of 

professor 

აღნიშნულ 

კომპონენტში 

საბოლოო შეფასება 

მინიმუმ 81-90 (B) 

ქულა კონკრეტული 

ნაკადის 35%-ში 

მაინც 

. 

Obtaining minimum 

of Grade B (81-90 

points) by at least 

35% of the particular 

group of students 

კურსის 

დასრულება 

. 

Completion of the 

course 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 

დასაბუთებულად, გარკვევით 

წარმოაჩინოს ევროპისა და 

ევროკავშირის ისტორიული 

პროცესების თანამედროვე 

პროცესებთან შედეგობრივი 

კავშირი  და ჩაერთოს ინგლისურ 

ენაზე საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან თემატურ 

პოლემიკაში   ევროკავშირის 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და  

იურიდიულ საკითხებსა და 

პრობლემებზე, როგორც 

გლობალურ, ასევე რეგიონულ 

კონტექსტში. 

 

Justified and sound representation of 

European and European historical 

processes in correlation with modern 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

. 

Doctoral Thesis 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

შეფასების 

კომპონენტი: 

2.3. 3.1 

. 

Evaluation 

criterias of 

Doctoral 

Thesis 2.3 and 

3.1 

აღნიშნულ 

კომპონენტებში არა 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან 

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

დისერტაციის 

დაცვა 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 



processes and involvement into the 

field discourse with international 

scientific community in English 

language on the EU economic, 

political and legal issues and 

problems in global and regional 

context. 

დამოუკიდებლად მიიღოს 

ევროკავშირის ფარგლებში 

სამართლებრივ, ეკონომიკურ  და  

პოლიტიკურ ინტეგრაციასთან, 

ასევე კულტურული 

მრავალფეროვნებასა და 

იდენტობასთან დაკავშირებული 

საკვლევი პრობლემის 

გადაჭრისათვის სწორი და 

ეფექტური გადაწყვეტილებები.   

 
Independently makes appropriate 

and effective decisions for solving 

the problematic research related to 

legal, economic and political 

integration within the EU, as well as 

cultural diversity and identity. 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

. 

Doctoral Thesis 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

შეფასების 

კომპონენტი: 

1.3 და 2.2 

. 

Evaluation 

criterias of 

Doctoral 

Thesis 1.3 and 

2.2 

აღნიშნულ 

კომპონენტებში არა 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან 

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

დისერტაციის 

დაცვა 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 

დამოუკიდებლობის მაღალი 

ხარისხის დემონსტრირებით 

განახორციელოს უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული 

კვლევითი პროექტები, ასევე, 

ღირებულებების დამკვიდრების 

გზებისა და განვითარებაზე  

ორიენტირებული ღონისძიებები.  

 

Implements research projects based 

on the latest achievements, as well as 

finds the ways of establishing values 

and proceeds with development-

oriented measures with high quality 

of independence. 

სადისერტაციო 

ნაშრომი 

. 

Doctoral Thesis 

სადისერტაც

იო ნაშრომის 

შეფასების 

კომპონენტი: 

1.2, 2.3, 2.4 

და 3.1  

. 

Evaluation 

criterias of 

Doctoral 

Thesis 1.2, 

2.3, 2.4 and 

3.1 

აღნიშნულ 

კომპონენტებში არა 

ნაკლებ 7 ქულისა 

10-დან 

. 

Minimum of 7 points 

out of 10 

დისერტაციის 

დაცვა 

. 

Doctoral Thesis 

defense 

თსუ ევროპული 

კვლევების 

ინსტიტუტის 

ადმინისტრაცია 

. 

Administration of 

the TSU Institute for 

European Studies 

სადოქტორო 

პროგრამის 

აკადემიური 

პერსონალისაგ

ან შემდგარი 

საბჭო 

. 

Board of the 

Doctoral 

Programme 

 



 

 

 

 

 

 

 
სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების ფორმა 

Evaluation Form for Doctoral Thesis 



 
 

შემფასებლის ხელმოწერა/Evaluator’s signature       ________________________________ 

 

N შედეგების მიღწევის შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები 

Methods and criteria for achieving the outcomes 

მაქსიმალური შეფასების % 

% of maximum evaluation 

 

 

1 დისერტაციის წერითი შეფასება 

Evaluation of the written part of dissertation 

50%, მ.შ./including 

 

1.1 დარგის/ქვედარგის ან/და დარგთაშორისი სფეროს განვითარებაში დისერტანტის მიერ შეტანილი წვლილი 

The contribution of a PhD candidate in development of the field, sub-field or/and interdisciplinary field 

/10% 

1.2 სადისერტაციო ნაშრომის სათანადო სტრუქტურისა და სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დასახული კვლევითი ამოცანის ოპტიმალური 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა 

Proper structure and system of dissertation, that gives an ideal condition for settling the research objectives  

/10% 

1.3 დისერტაციის კვლევითი ამოცანის/ამოცანების გადაწყვეტის სისრულე 

Research goals and objectives are completely settled  

/10% 

1.4 საკვლევ თემასთან დაკავშირებული წყაროების, სამეცნიერო და ციტირებული ლიტერატურის, ფაქტობრივი მონაცემების დამუშავების სისრულე 

და კრიტიკული ანალიზი 

Perfection and critical analyses of the sources, scientific and cited literature, actual data related to the research scope  

/10% 

1.5 დისერტაციის გაფორმების (მათ შორის, მითითების/ციტირების) სათანადო წესის/წების დაცვა 

Dissertation is well-organized (including the citation techniques)   

/10% 

2 პრეზენტაცია 

Presentation 

40%, მ.შ./including  

2.1 სადისერტაციო თემის აქტუალობა და სიახლე; სადისერტაციო თემის სისტემური კვლევა და კავშირი კვლევის მიზნებთან და შედეგებთან 

Novelty and relevancy of PhD topic; The research is done properly and answers its set goals and outputs  

/10% 

2.2 კვლევის პროცესში ადეკვატური მეცნიერული მეთოდების შერჩევა და გამოყენება; წყაროებზე, სამეცნიერო ლიტერატურაზე და ფაქტობრივ 

მონაცემებზე დაფუძნებული დასკვნები/კვლევის შედეგები 

The scientific methods are  adequately chosen and used in the research process; Conclusions/research outputs are based on relevant sources, scientific 

literature and actual data 

/10% 

2.3 სადისერტაციო ნაშრომში დასმული ძირითადი პრობლემის/პრობლემების წარმოჩენა 

Accents are made on the main problems set in the dissertation 

/10% 

2.4 პრეზენტაციის სტრუქტურა (ვიზუალური და შინაარსობრივი მხარე) 

Structure of the presentation (visually and conceptually) 

/10% 

3 დისკუსია 

Discussion 

10%, მ.შ./including 

3.1 დაცვის პროცესში დასმულ კითხვებზე ადეკვატური და დასაბუთებული პასუხების გაცემა 

Adequately given answers on the questions raised during the defense   

/10% 

  

 

 


