კულტურის კვლევები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
კულტურის კვლევების დოქტორი
PhD in Cultural Studies
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

60 ECTS 3-5 წელი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
●

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი - ხელოვნება, ჰუმანიტარული

მეცნიერებების (02) ან სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაციის (03) სფეროში .
●

წარმატებით ჩაბარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ან გერმანულ ენაში*,

ინგლისური/გერმანული ენის მინიმუმ B2-დონეზე ფლობის დადასტურების მიზნით ან
ინგლისური/გერმანული ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო ვალიდური
სერტიფიკატი (მინიმუმ B2 დონის შესაბამისი) ან ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი
საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომი;**
●

სადოქტორო კვლევითი განაცხადი;

●

ზეპირი გამოცდა დარგობრივ კომისიასთან.

*გერმანული ენის ჩაბარების შემთხვევაში, დამატებით მოითხოვება ინგლისური ენის B1 დონის
დადასტურება;
**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 უნივერსიტეტის ვებგვერდზე
www.iliauni.edu.ge.
სადოქტორო პროგრამის დასახიათაება:
კულტურის კვლევები ყველაზე ახალი და თანამედროვე სამეცნიერო დარგია, რომელიც უკანასკნელ
ათწლეულებში წამყვან დისციპლინათშორისო კვლევით მიმართულებად იქცა და ყველა
საზოგადოებრივი და ჰუმანიტარულ მეცნიერება მოიცვა. მას საფუძვლად უდევს, ერთი მხრივ, XX
საუკუნის დამდეგის გერმანულ კულტურის ფილოსოფიაში, სოციოლოგიასა და ხელოვნების
ისტორიაში შექმნილი თეორიული პარადიგმები, რომლებიც ცალკეულ დისციპლინათა საზღვრებს
აფართოებდნენ, მეორე მხრივ, 1960-იან წლებში ანგლო-ამერიკულ აკადემიურ წრეებში გაჩენილი
ყოფითი

და

პოპულარული

კულტურის,

მასმედიის

კვლევა

კრიტიკული

(ფრანკფურტის სკოლა) და კულტურული ჰეგემონიის თეორიათა გავლენით.

თეორიების

კულტურის

კვლევები

მოიცავს

კულტურის

როგორც

მატერიალური,

ასევე

სიმბოლური

განზომილებების შესწავლას; ის სინქრონულ ანალიზსაც ეფუძნება და დიაქრონულ, ისტორიულშედარებით

ან გენეალოგიურ კვლევასაც. შესაბამისად, შესაძლებელს ხდის ცალკეული

კულტურული მოვლენის ისტორიული პერსპექტივიდან დანახვასაც და მისი სიმბოლური
მნიშვნელობის თუ შინაარსობრივი ტრანსფორმაციების გააზრებასაც.
სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს, პირველ რიგში, თეორიული და მეთოდოლოგიური
აპარატის სრულყოფას და მის ემპირიულ/საკვლევ მასალასთან შესაბამისობაში მოყვანას.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კულტურის მეცნიერების წიაღში გაჩენილი კვლევით
პერსპექტივების

(იკონოლოგია,

ვიზუალური

ანთროპოლოგია,

კულტურული

მეხსიერება,

პერფორმატიულობა, კულტურული სემანტიკა, მიკროისტორია და სხვა) მეთოდოლოგიისა და
პრობლემატიკის შესწავლა-დამუშავებას.
პროგრამის ფარგლებში საგანგებო აქცენტი გაკეთდება ქართულ და კავკასიურ თემატიკაზეც, მათ
შესწავლასა და გააზრებაზე, როგორც თანამედროვე გლობალურ, ასევე პოსტკოლონიურ,
პოსტსოციალისტურ და პოსტიმპერიულ კონტექსტებშიც.
პროგრამა მხარდაჭერილია საერთაშორისო ექსპერტთა საკონსულტაციო საბჭოს არსებობით,
რომელიც საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს:
●
პროგრამაში ჩართული დოქტორანტების თანახელმძღვანელობას;
●
ერთობლივი კვლევითი პროექტების განვითარებას;
●
კვლევითი უნარების განვითარებას სხვადასხვა სემინარებით და კურსებით;
●
დოქტორანტების ხელშეწყობას სამეცნიერო ნაშრომების მომზადებასა და გამოქვეყნებაში
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალებისთვის;
●
სადოქტორო კურიკულუმის განვითარებას საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ასევე
საჭიროების შემთხვევაში გარე რეფერირებას;
●
ქართველი მეცნიერების და დოქტორანტების ჩართვას მსოფლიო სამეცნიერო ქსელში.

სადოქტორო პროგრამა ემსახურება კულტურის კვლევების, როგორც ახალი და აქტუალური
კვლევითი მიმართულების საზღვრების გაფართოებას და მისი მიზანია მაღალკვალიფიციური
მკვლევრების მომზადება, რომლებიც, ქართული

და მსოფლიო კულტურის შესწავლისა და

გააზრების მიზნით, შეძლებენ ორიგინალური კვლევების განხორციელებას და საერთაშორისო
სამეცნიერო აუდიტორიისათვის გაცნობას აქტუალური სამეცნიერო მიდგომების და მეთოდების
გამოყენებით.
პროგრამის კვლევითი ფოკუსი მოიცავს ქართული კულტურის ფორმებს, შინაარსებს, მექანიზმებს.
პროგრამა ქმნის მაღალი ხარისხის კვლევით გარემოს, რაც უზრუნველყოფს წარმატებული
კადრების მომზადებას როგორც აკადემიური სივრცისთვის, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

დასაქმების სფეროები:
კურსდამთავრებულებს დასაქმება შეეძლებათ შესაბამისი პროფილის როგორც აკადემიურ, ასევე
საჯარო და კერძო დაწესებულებებში:
●

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

●

შესაბამისი პროფილის კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები;

●

არასამთავრობო ორგანიზაციები;

●

შესაბამისი პროფილის საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევითი პროექტები;

●

მუზეუმები და საგამომცემლო დაწესებულებები;

●

მედია (ტელე, რადიო, ციფრული).

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნანი მანველიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (430);
✉: nani.manvelishvili@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202

