ისტორია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ისტორიის დოქტორი PhD in History
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

60 ECTS 3-5 წელი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
●
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შემდეგ მიმართულებებში:
განათლება - მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი სპეციალიზაციით (0114); ჰუმანიტარული
მეცნიერებები: რელიგია და თეოლოგია (0221); ისტორია და არქეოლოგია (0222); ფილოსოფია და
ეთიკა (0223); ინტერდისციპლინური – მოიცავს ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს (0288)
ან სოციალური მეცნიერებები: პოლიტიკის მეცნიერებები და მოქალაქეობრიობის საფუძვლები
(0312), სოციოლოგია და კულტურის კვლევები (0314), სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები –
არაკლასიფიცირებული (0319), საბიბლიოთეკო, საარქივო კვლევები და ინფორმაციის მართვა
(0322), ინტერდისციპლინური – მოიცავს სოციალურ მეცნიერებებს, ჟურნალისტიკას, ინფორმაციის
მართვას (0388);
●
წარმატებით ჩაბარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისური ენის მინიმუმ B2
დონეზე დადასტურების მიზნით ან ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო
სერტიფიკატი (მინიმუმ B2 დონის შესაბამისი);
●
სადოქტორო კვლევითი განაცხადი;
●

ზეპირი გამოცდა.

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:
ისტორიის სადოქტორო პროგრამა ორიენტირებულია ისტორიულ მეცნიერებაში თანამედროვე
სტანდარტებით სამეცნიერო კვლევის განხორციელებასა და ახალი ცოდნის შექმნაზე, როგორც
კონკრეტული დისციპლინის პერსპექტივიდან, ისე ინტერდისციპლინულ ჭრილში. ეს კი
გულისხმობს

ისტორიის

ტრადიციული

კვლევის

გამოცდილების

უახლესი

სამეცნიერო

თეორიებით, მიდგომებითა და მეთოდოლოგიით გამდიდრებას, თანამედროვე კვლევების
ინტერდისციპლინური კონტექსტის გათვალისწინებას სადოქტორო ნაშრომების შექმნისას.

პროგრამა ფარავს ისეთ პერიოდებს, როგორც არის ძველი ისტორია, შუა საუკუნეების ისტორია,
ახალი ისტორია და თანამედროვე ისტორია. კვლევის სფეროები მოიცავს: გლობალურ ისტორიას,
ისტორიოგრაფია-წყაროთმცოდნეობას, პროსოპოგრაფიას, სოციალურ ისტორიასა და ისტორიულ
ანთროპოლოგიას,
მიკროისტორიას,
გენდერულ
ისტორიას,
მეცნიერების
ისტორიას,
ინტელექტუალურ ისტორიას, ეკონომიკურ ისტორიას, პოლიტიკურ ისტორიას, სამხედრო
ისტორიას.
ისტორიის სადოქტორო პროგრამა ქმნის პლატფორმას იმისთვის, რომ გაფართოვდეს ისტორიის
კვლევის
როგორც
რეგიონული,
ასევე
საერთაშორისო
საზღვრები.
საერთაშორისო
უნივერსიტეტებთან და მეცნიერებთან თანამშრომლობით ის ქმნის კვლევის მაღალხარისხიან
გარემოს ისტორიის კვლევებში საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების, კვალიფიციური
ხელმძღვანელობის, თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული კვლევითი პროცესების და
კვლევით საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო კომპონენტების ერთობლიობით.
საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისო უნივერსიტეტების გამოცდილების
გათვალისწინებით (კოლუმბიის უნივერსიტეტი, სორბონის უნივერსიტეტი, კემბრიჯის
უნივერსიტეტი, გოტინგენის უნივერსიტეტი, პოლ ვალერის მონპელიე 3 უნივერსიტეტი).
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს
კრიტიკული რეფლექსიის მქონე მკვლევრები, რომლებიც შეძლებენ:
●
ეპოქებისა და კონტექსტების გათვალისწინებით, განსხვავებული ისტორიული მიდგომების
ჩამოყალიბებისა და ინტერპრეტირების საშუალებით, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი ინოვაციური კვლევების განხორციელებასა და ახალი ცოდნის შექმნას ისტორიის ერთერთ ქვედარგში ან ინტერდისციპლინურ ჭრილში;
●
ისტორიის კვლევის როგორც რეგიონული, ასევე საერთაშორისო საზღვრების
გაფართოებაში წვლილის შეტანას კვლევის შედეგების ვალიდაციით საერთაშორისო
რეფერირებადი პუბლიკაციის ფარგლებში;
დასაქმების სფეროები:
კურსდამთავრებულებს დასაქმება შეეძლებათ შესაბამისი პროფილის როგორც აკადემიურ, ასევე
საჯარო და კერძო დაწესებულებებში:
●
●
●
●
●

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
შესაბამისი პროფილის კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები;
არასამთავრობო ფონდები და ორგანიზაციები;
შესაბამისი პროფილის საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევითი პროექტები;
მუზეუმები და საგამომცემლო დაწესებულებები;

●

არქივი, ბიბლიოთეკა;

●

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

