ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ფსიქოლოგიის დოქტორი (PhD in Psychology)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:







მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიის
მიმართულებით. თუ აპლიკანტს არ აქვს აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში, მან,
დამატებით, უნდა ჩააბაროს წერითი გამოცდა ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებების,
მიმდინარეობების, მიმართულებების, თეორიების ცოდნასა და ღრმა გააზრებაზე;
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 კვლევითი განაცხადის საკითხებზე.

* 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.

ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დახასიათება:
ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამა ორიენტირებულია დოქტორანტების ჩართვაზე
ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით თანამედროვე ცოდნის შექმნასა და
განვითარებაში. ამგვარი ცოდნის შექმნა და განვითარება რამდენიმე პრინციპით
ხელმძღვანელობს:

1. ახალი ცოდნა უნდა აკმაყოფილებდეს კვლევის საერთაშორისოდ აღიარებულ
პრინციპებსა და სტანდარტებს, რაც ითვალისწინებს ცოდნის არსებული
საზღვრების გაფართოებას და, შესაბამისად, დარგის განვითარებაში წვლილის
შეტანას. ამ მიზნით, კვლევის ვალიდაცია უნდა მოხდეს საერთაშორისო ბაზებში
ინდექსირებულ რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციით;
2. კვლევები პასუხობს თანამედროვე საზოგადოების გამოწვევებს, სიღრმისეულად
სწავლობს არსებულ სირთულეებსა და პრობლემებს. მათ შორის, მათი მიგნებები
შეიძლება ეხმარებოდეს გადაწყვეტილების მიმღებებს, შესაბამისი სფეროს
პოლიტიკის შემმუშავებლებს პრობლემების გადაჭრაში და, ზოგადად,
საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში;

3. ახალი ცოდნა უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისოდ აღიარებულ ეთიკის
ნორმებს, რისთვისაც ვეყრდნობით ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის (APA) მიერ
შემუშავებულ ეთიკის კოდექსს, საქართველოს კანონს პირადი მონაცემების დაცვის
შესახებ და საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის და ბაზრის კვლევის ასოციაციის
პროფესიული ეთიკისა და ქცევის კოდექსს (ხელი მოეწერა 2020 წლის 9
ოქტომბერს). შესაბამისად, სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში განხორციელბული
ნებისმიერი კვლევისას გათვალისწინებულია ეთიკის დაცვის შესაბამისი
მექანიზმების გამოყენება.
ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამა ეფუძნება ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის
მრავალწლიან ტრადიციებს და იყენებს კვლევისა და სწავლების თანამედროვე თეორიებსა
და მეთოდებს, რითიც, მას, თავის მხრივ, წვლილი შეაქვს ქართული ფსიქოლოგიური
სკოლის განვითარებაში. პროგრამის ბაზას წარმოადგენს დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის
ინსტიტუტი, რომლის სივრცე და გამოცდილება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
დოქტორანტებისთვის კვლევითი გარემოს შექმნაში, რადგან მათ აქვთ შესაძლებლობა,
მიიღონ მონაწილეობა ინსტიტუტის ბაზაზე მიმდინარე პროექტებში, ღონისძიებებში,
ინსტიტუტის რეგულარულ შეხვედრებზე წარადგინონ საკუთარი კვლევა და მიიღონ
კვალიფიციური უკუკავშირი. კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით სადოქტორო
პროგრამა მჭიდროდაა დაკავშირებული ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტთან, რომელიც ახორციელებას სხვადასხვა ტიპის
კლინიკურ/ფსიქოსოციალური სერვისებს და მოცემულ სფეროსთან დაკავშირებულ
კვლევებს.

პროგრამის კვლევის არეალს წარმოადგენს ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის:
სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, შრომის და ორგანიზაციის
ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია.
სტუდენტებს აქვთ
როგორებიცაა:










შესაძლებლობა

ჩაერთონ

მიმდინარე

კვლევით

პროექტებში.

პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების თავისებურებების შესწავლა;
უმცირესობებისადმი დამოკიდებულების, წინარწმენის პრედიქტორები;
გენდერის ფსიქოლოგია, მათ შორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების ფსიქიკური
ჯანმრთელობა;
სამუშაო სტრესი, ემპათია, როგორც პროფესიული გადაწვის და სამსახურიდან
წასვლის განზრახვის პრედიქტორები;
ემოციური შრომა, ემოციური ინტელექტი, როგორც პროფესიული გადაწვის
პრედიქტორები;
საზომი ინსტრუმენტების ვალიდაცია;
აუტიზმი და აუტიზმის სპექტრის დარღვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და
აბილიტაცია;
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის ინტერვენციის სხვადასხვა მოდელის
ეფექტურობის შეფასება
ემოციების აღქმა და ემოციური ხელმისაწვდომობა მშობლებში: აუტისტური
მახასიათებლები როგორც მედიატორი ცვლადი










კავშირი აღზრდის სტილს, აღმასრულებელ ფუნქციასა და ემოციურ რეგულაციას
შორის მშობლისა და ბავშვის შემთხვევაში
პანდემიით გამოწვეული სიტუაციის ფსიქოლოგიური შედეგები ზრდასრულებთან
და ბავშვებთან;
აღმასრულებელი ფუნქციებისა და ძილის ეეგ მაჩვენებლების განვითარების
ტრაექტორიები ტიპიურად განვითარებად და ADHD-ის მქონე ბავშვებში - ტვინის
მომწიფების პროცესთან მიმართება;
ენის ათვისება ქართულენოვან ბავშვებში;
ემოციების აღქმა და ემოციური ხელმისაწვდომობა მშობლებში: აუტისტური
მახასიათებლები როგორც მედიატორი ცვლადი;
გონების თეორიის განვითარება აუტიზმის სპექტრის დარღვევის დროს და ჩარევის
მოდელების ეფექტურობის შედარებითი ანალიზი;
დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და
განვითარება.

ეს ჩამონათვალი ამომწურავი არაა, სტუდენტებთან შეთანხმებით, შესაძლოა, დაემატოს ან
მოაკლდეს თემები.
ფსიქოლოგიის
სადოქტორო
პროგრამა
ორიენტირებულია,
საერთაშორისო
უნივერსიტეტებთან და მეცნიერებთან თანამშრომლობით შექმნას კვლევის ინოვაციური
გარემო ფსიქოლოგიურ კვლევებში საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების, სამუშაო
შეხვედრების, კონფერენციების, სალექციო კურსებისა და სემინარების საშუალებით.
საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისო უნივერსიტეტების
გამოცდილების გათვალისწინებით (კალიფორნიის ლოს ანჟელესის უნივერსიტეტი,
მაიამის უნივერსიტეტი, რატგერსის უნივერსიტეტი, ლიმერიკის უნივერსიტეტი, პარიზის
დიდროს უნივერსიტეტი და გლაზგოს უნივერსიტეტი, ჯორჯ ვაშინგტონის
უნივერსიტეტი).

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






საგანმანათლებლო, მათ შორის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები;
საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევითი პროექტები;
ბიზნეს ორგანიზაციები.

