ილ იას სახელ მწიფო უნივერსიტეტი
საბუნებისმეტყველ ო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულ ტეტი
სადოქტორო პროგრამა
კურიკულ უმი
1.

სადოქტორო პროგრამის სახელ წოდება:

უჯრედული ნეირომეცნიერება
2.

მისანიჭებელ ი აკადემიური ხარისხი:

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დოქტორი
PhD in Life Sciences
3.

პროგრამის ხანგრძლ ივობა/მოცულ ობა (სემესტრი, კრედიტების რაოდენობა):

3-5 წელი (6-10 სემესტრი) - 54 კრედიტი
4.

სწავლ ების ენა: ქართული

5.

პროგრამის შემუშავების თარიღი და განახლ ების საკითხი: პროგრამა შემუშავდა

2017 წელს და განახლდა 2021 წელს. პროგრამის განვითარებისა და გაუმჯობესების მიზნით, მისი
განახლება შესაძლებელია ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში.
6.

პროგრამის ხელ მძღვანელ ი/ხელ მძღვანელ ები: პროფესორი მზია ჟვანია

7.
●

სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ბიოლოგიურ და მასთან

დაკავშირებულ მეცნიერებებში, ფიზიკურ მეცნიერებებში, ჯანდაცვის სფეროში, ფსიქოლოგიის
სფეროში;
●
სადოქტორო კვლევითი განაცხადი;
წარმატებით ჩაბარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში ან მინიმუმ B2

●

დონეზე,

ინგლისური

შეფასებისა

და

სერტიფიკატი,

ენის

გამოცდების
რომელიც

ცოდნის

დამადასტურებელი

ეროვნული

ცენტრის

ადასტურებს

მიერ

კანდიდატის

საერთაშორისო
გაცემული
ენის

სერტიფიკატი*

შესაბამისი

კომპეტენციას

ან

ვალიდური
პროგრამით

გათვალისწინებულ მინიმუმ B2 დონეზე ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო
პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომი;**
●
ზეპირი გამოცდა.
*

ენის

კომპეტენციის

დამადასტურებელი

საერთაშორისო

სერტიფიკატთან

დაკავშირებული

მოთხოვნები დაზუსტებულია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის
სადისერტაციო ნაშრომისა და დოქტორანტურის დებულებაში.
** უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დიპლომის აღიარება უნდა იყოს
დადასტურებული სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ.
დეტალური ინფორმაცია პროგრამაზე მიღების პირობების და კრიტერიუმების შესახებ მოცემულია
დოკუმენტში „სადოქტორო პროგრამაზე მიღების პროცედურები და შეფასების სისტემა“. მიღების
შესახებ

ინფორმაცია

თავსდება

ილიას

სახელმწიფო

www.iliauni.edu.ge.

8.

პროგრამის მიზანი:

1

უნივერსიტეტის

ვერ-გვერდზე

სადოქტორო პროგრამის მიზანია, კონკურენტუნარიანი მკვლევარის მომზადება, რომელიც შეძლებს
პროფესიული ეთიკისა და აკადემური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით განახორციელოს
მნიშვნენლოვანი

ინოვაციური

კვლევა

უჯრედული

ნეირომეცნიერების

დარგში,

მოახდინოს

შექმნილი ახალი ცოდნის ტრანსფერი საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციის დონეზე და
გამოიყენოს ის შემდგომ კვლევით და აკადემიურ საქმიანობაში.
9.

სადოქტორო პროგრამის დახასიათება:

10.

სწავლ ის შედეგები:

კურსდამთავრებულს/კურსდამთავრებული:
აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა ნერვული სისტემის და მისი ნატიფი

1.

სტრუქტურების უჯრედული აგებულების შესახებ და უჯრედული, მოლეკულური და კლინიკური
ნეირობიოლოგიის მიმართულებით კვლევების ტენდენციების შესახებ;
2.
უჯრედული ნეირომეცნიერების დარგში ახალი ცოდნის შექმნის მიზნით შეუძლია
ინოვაციური

კვლევების

დამოუკიდებლად

დაგეგმვა

და

განხორციელება,

უჯრედული

ნეირომეცნიერების რიგი თანამედროვე და მაღალინფორმაციული მეთოდის გამოყენებით, აგრეთვე
ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავების გზით;
3.
შეუძლია უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე კვლევის შემდგომი
პროცესებისა და ახალი იდეების განვითარება, რომელიც მიმართულია თანამედროვე ბიოლოგიის
გლობალური პრობლემების გადაჭრაზე;
კვლევების

4.

წარმოებისას

იცავს

სამეცნიერო

ეთიკის

ნორმებს

და

აკადემიური

კეთილსინდისიერების პრინციპებს;
5.
აქვს ეფექტური სამეცნიერო წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი აკადემიურ და
პროფესიულ საზოგადოებასთან;
6.
აქვს სწავლებაში ეფექტური სტრატეგიებისა და თანამედროვე მიდგომების გამოყენების
უნარი;

7.

შეუძლია

ახალი

ცოდნის

ვალიდობის

დადასტურება

საერთაშორისო

სამეცნიერო

პუბლიკაციებში.

11. კურსდამთავრებულ თა დასაქმების სფეროები:
სადოქტორო

პროგრამის

საგანამანათლებლო
დიაგნოსტიკურ

კურსდამთავრებულები

დაწესებულებებში,

ცენტრებში;

ინდუსტრიაში

შესაძლებელია

სამეცნიერო

ცენტრებსა

უჯრედული

დასაქმდნენ
და

უმაღლეს

ლაბორატორიებში,

ნეირომეცნიერების

განხრით;

ასევე,

კლინიკებში სამეცნიერო კონსულტანტის პოზიციაზე.
12.

პროგრამის სტრუქტურა:

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის განმავლობაში დოქტორანტმა სასწავლო კომპონენტში უნდა

კურსის/კომპონენტის სახელწოდება
1

2

სადოქტორო სემინარი I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

სტატუსი

სემესტრი

კრედიტი

დააგროვოს მინიმუმ 54 კრედიტი, მათ შორის:

6

სავ.

სადოქტორო სემინარი II

6

სავ.

სადოქტორო კოლოკვიუმი

-

სავ.

გლიური უჯრედების ნეირობიოლოგია

6

სავ.

12

სავ.

ნანომედიცინის ძირითადი მიდგომები

6

სავ-

სტრუქტურული ნეირომეცნიერება

6

ასისტირება *
მეთოდური და ზოგადი კურსების ბლ ოკი
მინიმუმ 6 კრედიტი

არჩ

არჩევითი კურსები მაქსიმუმ 18 კრედიტი
ნეირონის აღნაგობა სხვადასხვა

6

არჩ.

6

არჩ.

6

არჩ.

6

არჩ.

6

არჩ.

დარგობრივი სემინარი

6

არჩ.

სადოქტორო ნაშრომი

-

სავ

ნევროლოგიური პათოლოგიების დროს
მიტოქონდრიული დისფუნქციები და
პათოლოგიური პროცესები
ფუნქციური ნეიროანატომია
(დოქტორანტებისთვის)
ნეირონული აქტივობის მოლეკულური
მექანიზმები
ეფექტური სამეცნიერო კომუნიკაცია:
ინგლისური სამეცნიერო წერა
დოქტორანტებისთვის

*სწავლების

ასისტირების

დაწყებამდე,

დოქტორანტმა

უნდა

გაიაროს

ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და მასწავლებელთა განვითარების ცენტრის მიერ
ორგანიზებული მინიმუმ ერთი ტრენინგი. კვლევის ასისტირებაში ჩართვამდე, სტუდენტს უნდა
ჰქონდეს დაცული პროსპექტუსი.
საჭიროების შემთხვევაში დოქტორანტს მიეცემა შესაძლებლობა, კრედიტების გარეშე გაიაროს
აღდგენითი კურსი (ე.წ. remedial course) სამაგისტრო საფეხურიდან.
სადოქტორო პროგრამა იწყება სადოქტორო სემინარების (სულ - 12 კრედიტი) სერიით.
თითოეული სემინარი 6 კრედიტიანია. სადოქტორო სემინარების ფარგლებში დოქტორანტები
პროსპექტუსზე

მუშაობენ

ხელმძღვანელთან/თანახელმძღვანელებთან

ერთად.

პროსპექტუსის

მონახაზი მუშავდება სადოქტორო პროგრამაზე მიღების განაცხადში წარდგენილი სადოქტორო
კვლევითი განაცხადის საფუძველზე. სემინარის განმავლობაში დოქტორანტები:
•

განსაზღვრავენ საკვლევ საკითხს/პრობლემას სადისერტაციო კვლევისთვის;

•

აკეთებენ

რელევანტური

ლიტერატურის

მიმოხილვას,

რომელიც

მოიცავს

შერჩეული

საკითხის/პრობლემის შესახებ კვლევებზე დაფუძნებულ უახლესი ცოდნის, გამოყენებული
კვლევის მეთოდების, მიდგომების და კონცეფციების ანალიზს/სინთეზს და შეფასებას;

3

•

ლიტერატურის

მიმოხილვის

საფუძველზე

განსაზღვრავენ

ახალი

ცოდნის

შექმნის

საჭიროებას და აყალიბებენ კვლევის მიზანს, საკვლევ კითხვას/ებს (საჭიროების შემთხვევაში
ჰიპოთეზას)

და

ჩამოყალიბების

აყალიბებენ

კვლევის

მეთოდოლოგიას

პროცესის

კონსულტირებას

(კვლევის

უწევენ

მეთოდოლოგიის

პროგრამაში

ჩართული

მეთოდოლოგიური კურსების პროფესორები/ლექტორები);
•

ადგენენ ბიბლიოგრაფიას და აყალიბებენ კვლევის გეგმას.

სადოქტორო

სემინარების

სერია

სრულდება

პროსპექტუსის

წარდგენით

და

მისი

დაცვით

დოქტორანტის მიერ სწავლების მეორე სემესტრის ბოლოს. დოქტორანტი იცავს პროსპექტუსს
დარგობრივი

კომისიის

წინაშე.

დეტალური

ინფორმაცია

სადოქტორო

სემინარების

შესახებ

მოცემულია სადოქტორო სემინარების კონცეფციაში.
იმ შემთხვევაში, თუ კვლევა ითვალისწინებს საცდელი ცხოველების გამოყენებას და ადამიანების
ცდის პირებად ჩართვას პროექტში, პროსპექტუსის დაცვის შემდეგ უნივერსიტეტის კველვითი
პროექტების ეთიკუროების დამდგენი კომისიის მიერ უნდა შემოწმდეს კვლევით პროექტში
დაგეგმილი

აქტივობების

რეგულაციებთან

ეთიკის

შესაბამისობა.

საბუნებისმეტყველო

საუნივერსიტეტო
ამ

მეცნიერებებისა

მიზნით
და

და

საერთაშორისო

დოქტორანტი

მედიცინის

ნორმებთან

წერილობით

ფაკულტეტის

და

მიმართავს

დეკანს,

რომელიც

შუამდგომლობს კომისიის წინაშე შესაბამისი დასკვნის გაცემაზე.
პროსპექტუსის დაცვის შემდეგ, დოქტორანტმა უნდა შეასრულოს სემესტრში ერთი კოლ ოკვიუმი.
კოლოკვიუმების

ფარგლებში

დოქტორანტები

წინასწარ

შეთანხმებული

კვლევის

გეგმის

შესაბამისად, გარკვეული პერიოდულობით წარადგენენ თავიანთი კვლევების შედეგებს პროგრამაში
ჩართული პროფესორების, კვლევითი ინსტიტუტებისთვის, და დოქტორანტების (მათ შორის
მომიჯნავე დისციპლინების სადოქტორო პროგრამებიდან) წინაშე და იღებენ მათგან უკუკავშირს.
პუბლ იკაცია
სადოქტორო

პროგრამის

აუცილებელი

პირობაა

საერთაშორისო

რეფერირებად

გამოცემაში

გამოქვეყნება. კერძოდ, დოქტორანტს სადოქტორო ნაშრომის დაცვამდე მოეთხოვება საერთაშორისო
რეცენზირებად

თემატურ

ჟურნალში

მინიმუმ

ორი

პუბლიკაცია.

სადოქტორო

პროგრამით

გათვალისწინებული პუბლიკაციისადმი მოთხოვნები იხ. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და

მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულების დოკუმენტში.
ასისტირება
ასისტირება

არის

სადოქტორო

პროგრამის

ის

კომპონენტი,

რომელიც

უზრუნველყოფს

დოქტორანტის ჩართულობას სწავლებასა და კვლევასთან დაკავშირებულ აკადემიურ პროცესებში.
პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც სწავლების, ასევე კვლევის ასისტირება.
სწავლების

ასისტირებას

დაწყებამდე

დოქტორანტმა

უნდა

გაიაროს

ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და მასწავლებელთა განვითარების ცენტრის მიერ
ორგანიზებული მინიმუმ ერთი ტრენინგი. ამ ტრეინინგების მიზანია სწავლების ახალ მეთოდებთან
და მიდგომებთან დაკავშირებული თეორიული საფუძლების გაცნობა და შესაბამისი პრაქტიკული
უნარების განვითარება. სწავლების ასისტირების შემთხვევაში დოქტორანტი აკადემიური კურსის
პროფესორს უწევს ასისტირებას, დამოუკიდებლად ახორციელებს აკადემიური კურსის კომპონენტს
და ატარებს სალექციო/სასემინარო კურსს.
კვლევის ასისტირების დროს დოქტორანტი შესაბამისი მიმართულების საბაკალავრო/სამაგისტრო
საფეხურის

სტუდენტებს

ხელმძღვანელობას/თანახელმძღვანელობას,

უწევს
რეცენზირებას.
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კვლევითი
დოქტორანტს

პროექტების
შეიძლება

მიეცეს

შესაძლელობა, ჩაერთოს უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევით პროცესებში და ამ მიზნით
განახორციელოს ისეთი აქტივობები, როგორც არის ლიტერატურის მოძიება, კვლევის ახალი
მეთოდების შემუშავება და პილოტირება, მონაცემების შეგროვება და ანალიზი და ა.შ.
კვლევის

ასისტირებაში

ასისტირების

ჩართვამდე

კომპონენტის

დოქტორანტს

ეფექტური

დაცული

დაგეგმვისა

უნდა

და

ჰქონდეს

პროსპექტუსი.

განხორციელების

მიზნით

ყოველსემესტრულად დგინდება დოქტორანტის ასისტირების გეგმა, რომელიც წარედგინება
დარგობრივ

კომისიას.

ასისტირების

აქტივობებში

კრედიტების

მინიჭება

ხდება

შეფასების

შესაბამისი ფორმის წარდგენის საფუძველზე. დეტალური ინფორმაცია ასისტირების შესახებ
მოცემულია ასისტირების კონცეფციაში.
სადოქტორო ნაშრომის წარდგენა და დაცვა
სადოქტორო

ნაშრომი

გამოავლინოს

იქმნება

სადოქტორო

დოქტორანტისმიერ

პროგრამის

უახლეს

განმავლობაში

მიღწევებზე

და

მისი

დამყარებული

მიზანია,
საკვლევი

პრობლემის/საკითხის ცოდნა, მისი უნარი გააცნობიეროს ახალი ცოდნის შექმნის შესაძლებლობები
და საკვლევი მიმართულებით არსებული ცოდნის გაფართოების პერსპექტივები. ნაშრომი ასევე
მიზნად

ისახავს

განავითაროს

დოქტორანტისმიერინოვაციური

კვლევის

დამოუკიდებლად

დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. მნიშვნელოვანია, რომ სადოქტორო ნაშრომის საშუალებით
დოქტორანტს აქვს შესაძლებლობა სამეცნიერო კომუნიკაციის ნორმების დაცვით წარადგინოს
კვლევის შედეგები და დაასაბუთოს ახალი ცოდნის მნიშვნელობა საკვლევი მიმართულების
განვითარებაში.
სადოქტორო ნაშრომის მომზადება და დაცვა თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული
პროცესია,

რომლის

გათვალისწინებული

ინიცირება
ყველა

ხდება

კომპონენტის

დოქტორანტის
და

მიერ

მოთხოვნის

სადოქტორო

(პუბლიკაციის

პროგრამით

გამოქვეყნების)

შესრულებისთანავე.
ეტაპები მოიცავს:
•

ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების მიერ ნაშრომის წარდგინებას;

•

სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობის და რეცენზენტების (მინიმუმ ორი) განსაზღვრას
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დარგობრივი კომისიის წარდგინებით;

13.

•

სადოქტორო ნაშრომის შეფასებას რეცენზენტების მიერ;

•

საჯარო დაცვას სადისერტაციო საბჭოს წინაშე.

სწავლ ების მეთოდები:

სწავლებისას

გამოიყენება

ლაბორატორიული

შემდეგი

მეთოდი,

მეთოდები:

პრეზენტაცია,

ლექცია,

რეფლექსია,

სემინარი,
სუპერვიზია,

ანალიზი
და

და

სხვა.

სინთეზი,
პროგრამის

თითოეული კომპონენტის სილაბუსებში/კონცეფციებში მითითებულია შესაბამისი სწავლების
მეთოდები.
14.

შეფასების წესი:

სასწავლ ო კომპონენტების

შეფასება 100 ქულ იანი სისტემით მიმდინარეობს. ქულები

გადანაწილდება და ისაზღვრება ამგვარად:
(A) 91 - 100 ფრიადი
(B) 81 – 90 ძალიან კარგი
(C) 71 – 80 კარგი
(D) 61 – 70 დამაკმაყოფილებელი

5

(E) 51 – 60 საკმარისი
(FX) 41 – 50 ვერ ჩააბარა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) 0 – 40 ჩაიჭრა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და
მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების წესი:
ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ
აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;
დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს
აკმაყოფილებს;
ე)

დამაკმაყოფილებელი

(rite)

–

შედეგი,

რომელიც,

ხარვეზების

მიუხედავად,

წაყენებულ

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ
აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.
თუ დისერტანტმა მიიღო უარყოფითი შეფასება - insufficient - არადამაკმაყოფილებელი, მან
გადამუშავებული ნაშრომი უნდა წარადგინოს ერთი წლის განმავლობაში.
თუ დისერტანტმა მიიღო შეფასება sub omni canone - სრულიად არადამაკმაყოფილებელი, მან უნდა
წარადგინოს ახალი ნაშრომი სადისერტაციო საბჭოს მიერ დადგენილ ვადებში.
შეფასების სისტემა, მათ შორის შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები დეტალურად
განსაზღვრულია შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის კონკრეტული კომპონენტით.
15. სამეცნიერო კვლ ევების მატერიალ ურ-ტექნიკური ბაზა:
•

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და ელექტრონული რესურსები;

•

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი;

•

ივანე ბერიტაშვილის ქსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;

•

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი;

•

სააუდიტორიო სივრცე;

•

კომპიუტერული სივრცე;

•

Turnitin, Moodle;

•

არჩევანის გარემოს უზრუნველყოფის სისტემა „არგუსი“;

პროგრამა დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (პროექტი N
DP2016_17). პროგრამით გათვალისწინებულია დოქტორანტების მივლინებები საზღვარგარეთ
პროგრამის უცხოელი კონსულტანტების ლაბორატორიებში.
14. პროგრამაში ჩართულ ი პერსონალ ი
ხელმძღვანელები/ლექტორები:
პროფესორები: მზია ჟვანია, რევაზ სოლომონია, გიგა გამყრელიძე
ასოცირებული პროფესორები: თამარ ლორთქიფანიძე, თამარ ბარბაქაძე, ლალი შანშიაშვილი,
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საერთაშორისო კონსულ ტანტები:
პროფ. ბანუ ჯენა (აშშ)

წინაპირობა

დასახელება

სადოქტორო სემინარი I

საათები

კურსის/კომპონენტის

საკონტაქტო

პროფ. სანდორ კაზასი (შვეიცარია)

-

ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი
ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი

სადოქტორო სემინარი II

სადოქტორო სემინარი I

-

სადოქტორო კოლოკვიუმი

სადოქტორო სემინარი II

-

გლიური უჯრედების

32

ნეირობიოლოგია
ასისტირება

სადოქტორო სემინარი II

ლექტორი

-

ხელმძღვანელი/ები, პროგრამაში
ჩართული პროფესორები
თამარ ლორთქიფანიძე
ხელმძღვანელი/ები, პროგრამაში
ჩართული პროფესორები

მეთოდური კურსების ბლოკი
მინიმუმ 6 კრედიტი

ნანომედიცინის ძირითადი
მიდგომები
სტრუქტურული ნეირომეცნიერება

სადოქტორო სემინარი II

45

სადოქტორო სემინარი II

60

მზია ჟვანია, ბანუ ჯენა, სანდორ
კაზასი
მზია ჟვანია, ბანუ ჯენა, სანდორ
კაზასი

არჩევითი კურსები - მაქსიმუმ 18 კრედიტი

ნეირონის აღნაგობა სხვადასხვა
ნევროლოგიური პათოლოგიების

32

თამარ ლორთქიფანიძე

32

თამარ ბარბაქაძე

32

მზია ჟვანია

32

გიგა გამყრელიძე

48

კორტ ანდერსონი

დროს
მიტოქონდრიული დისფუნქციები
და პათოლოგიური პროცესები
ფუნქციური ნეიროანატომია
(დოქტორანტებისთვის)

სადოქტორო სემინარი II

ნეირონული აქტივობის
მოლეკულური მექანიზმები
ეფექტური სამეცნიერო
კომუნიკაცია: ინგლისური
სამეცნიერო წერა
დოქტორანტებისთვის
დარგობრივი სემინარი

-
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ხელმძღვანელი/ები, პროგრამაში
ჩართული პროფესორები

