სოციოლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
სოციოლოგიის დოქტორი
PhD in Sociology
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

60 ECTS 3-5 წელი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
პროგრამაზე მიიღებიან აპლიკანტები, რომლებსაც აქვთ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი შემდეგ
სფეროებში:
⮚
სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები (ეკონომიკა - 0311, პოლიტიკის მეცნიერებები და
მოქალაქეობრიობის საფუძვლები - 0312, ფსიქოლოგია - 0313, სოციოლოგია და კულტურის
კვლევები - 0314, სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები - არაკლასიფიცირებული - 0319)
⮚
მედიის კვლევები (0321.2.1)
⮚
ინტერდისციპლინური – მოიცავს სოციალურ მეცნიერებებს, ჟურნალისტიკას,
ინფორმაციის მართვას (0388)
⮚
სოციალური მუშაობა და კონსულტაცია (0923).
⮚
განათლების მეცნიერებები (0111), ინტერდისციპლინური, მოიცავს განათლებას (0188)
⮚
რელიგია და თეოლოგია (0221)
⮚
ფილოსოფია და ეთიკა (0223)
⮚
თავისუფალი მეცნიერებები (0288.1.1)
⮚
საჯარო მმართველობა (0413.1.3)
⮚
განათლების მენეჯმენტი (0413.2.6)
⮚
განათლების ადმინისტრირება (0413.2.18)
⮚
სოციალური კეთილდღეობა - არაკლასიფიცირებული (0929)
●
წარმატებით ჩაბარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისური ენის მინიმუმ B2
დონეზე დადასტურების მიზნით ან ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო
სერტიფიკატი (მინიმუმ B2 დონის შესაბამისი) ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო
პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომი*;
●
სადოქტორო კვლევითი განაცხადი;
●
ზეპირი გამოცდა.
* 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 დასახიათება:
სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამა ორიენტირებულია დარგში გლობალური, რეგიონული და
ლოკალური მასშტაბის თანამედროვე საზოგადოებრივი პროცესების კომპლექსურ შესწავლაზე.

პროგრამა ეფუძნება უახლეს თეორიულ და მეთოდოლოგიურ ცოდნას და კვლევით გამოცდილებას.
პროგრამა ფოკუსირებულია თეორიისა და კვლევის ინტეგრაციაზე.
სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში, როგორც ტრანზიციულ საზოგადოებაში,
მიმდინარე
პროცესების
სოციოლოგიურ
შესწავლას
მსგავსი
გამოცდილების
მქონე
საზოგადოებებთან შედარების გზით.
პროგრამის კვლევის ძირითად არეალს წარმოადგენს: კულტურის სოციოლოგია, რელიგიის
სოციოლოგია, ძალაუფლების სოციოლოგია, გენდერის სოციოლოგია, ურბანული სოციოლოგია,
საჯარო სივრცის სოციოლოგია, პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციები, ტრანსფორმაციების სოციოკულტურული განზომილებები, სოციალური შეჭიდულობა, სოციალური სტრატიფიკაცია,
ეთნიკური და ეროვნული იდენტობები, წარსულის და მეხსიერების კვლევები;
პროგრამა ორიენტირებულია მკვლევრების ახალი თაობის მომზადებაზე, რომლებიც შეძლებენ
კლასიკური თუ თანამედროვე სოციალური თეორიების გამოყენებას ქართული საზოგადოების
ამჟამინდელი მდგომარეობის “დიაგნოსტიკისა” და ანალიზისთვის.
პროგრამა მოწოდებული იქნება, შექმნას პლატფორმა მიმდინარე სოციალური პროცესების
კონცეპტუალიზაციისთვის და კრიტიკული გააზრებისთვის. ემპირიული კვლევები შექმნის ახალ
ცოდნას სოციოლოგიაში, რომელსაც ექნება როგორც სამეცნიერო, აგრეთვე გამოყენებითი
მნიშვნელობა.
სადოქტორო პროგრამა ეფუძნება მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილებას (ბოხუმის
უნივერსიტეტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, ჰუმბოლტის
უნივერსიტეტი,
გოტინგენის
უნივერსიტეტი).
დარგში
დაგროვილი
საერთაშორისო
გამოცდილებისა და ახალი ცოდნის გაზიარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში შექმნილია
საერთაშორისო ექსპერტთა საკონსულატაციო საბჭო.
პროგრამის მიზნებია:
●
მაღალკვალიფიციური მკვლევარების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ უახლეს
მეთოდოლოგიებზე და მყარ თეორიულ ჩარჩოზე დაფუძნებული
ინოვაციური კვლევების
განხორციელებას სოციოლოგიის ერთ-ერთ სფეროში (პოლიტიკის სოციოლოგია, რელიგიის
სოციოლოგია, კულტურის სოციოლოგია, ურბანული სოციოლოგია, მეცნიერების სოციოლოგია,
ყოველდღიურობის სოციოლოგია, ღირებულებების კვლევები, იდენტობის კვლევები);
●
კადრების მომზადება წარმატებული კარიერისთვის აკადემიურ სივრცეში და
მის
ფარგლებს გარეთ;
ცოდნის გაზიარება საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებისთვის პუბლიკაციების მეშვეობით.

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;
●
მედია (ტელე, რადიო, ციფრული);
სხვადასხვა პროფილის სახელმწიფო დაწესებულებები, სადაც გამოიყენება სოციოლოგიური
კვლევები.

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

