ენათმეცნიერება და ლიტერატურათმცოდნეობა

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:








მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ჰუმანიტარულ ან
სოციალურ მეცნიერებებში;
წარმატებით ჩაბარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში,
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*;
დოქტორანტობის უცხოენოვან კანდიდატს, რომელსაც სურს ქართულენოვან
პროგრამაზე სწავლა, დამატებით მოეთხოვება ქართული ენის გამოცდის ჩაბარება
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ფარგლებში ან ქართული ენის ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა (მინიმუმ B2 დონეზე);
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.

ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის
დახასიათება:
ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამაში ჩართული
პროფესორების კვლევით ინტერესს წარმოადგენს ისეთი სფეროები, როგორიცაა:
ქართველური ენათმეცნიერება, ქართული ლიტერატურა / ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ინგლისური ფილოლოგია, გერმანული ფილოლოგია, ფრანგული ფილოლოგია,
რომანული ფილოლოგია, ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ლექსიკოგრაფია,
თარგმანმცოდნეობა, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა / ლიტერატურის
შედარებითი კვლევები, ჟესტური ენა. შესაბამისად, პროგრამის კვლევითი ფოკუსიც ორ
ძირითად ნაწილად იყოფა:
1.

ენათმეცნიერული კვლევა, რომლის
(ფონეტიკა,

მორფოლოგია,

ურთიერთგადაკვეთის

სამიზნეა: 1. ზოგადი ენათმეცნიერება

სინტაქსი,

წერტილები);

სემანტიკა,
2.

პრაგმატიკა

გამოყენებითი

და

მათი

ენათმეცნიერება

(შეპირისპირებითი ენათმეცნიერება, ჟესტური ენა, მეორე ენის ათვისება,

კორპუსის ენათმეცნიერება, სტილისტიკა); 3. ინტერდისციპლინული კვლევები
(თარგმანის კვლევა, სოციოლინგვისტიკა, ფსიქოლინგვისტიკა და სხვ.).
2.

ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევა, რომლის სამიზნეა ფიქციური და
ნახევრადფიქციური ტექსტების (ე.წ. „მეორადი სემიოტიკური სისტემის“)
პოეტური და ესთეტიკური მახასიათებლები.

სადოქტორო პროგრამის მისიაა გააღრმავოს და გააფართოვოს ადგილობრივ დონეზე
არსებული ენათმეცნიერული და ლიტერატურმცოდნეობითი კვლევის შესაძლებლობები,
რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო მიდგომებს და უახლეს ტენდენციებს. შესაბამისად, ის
ორიენტირებულია

უცხო

ქვეყნების

უნივერსიტეტებთან

და

მეცნიერებთან

თანამშრომლობით შექმნას მაღალი ხარისხის კვლევითი გარემო.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შექმნილი ახალი ცოდნის დისემინაცია
როგორც ადგილობრივ, ისე დასავლურ სამეცნიერო სივრცეში საერთაშორისო
რეფერირებად ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიების სახით, ასევე, სურვილის შემთხვევაში
სტუდენტს შეუძლია ცოდნის გავრცელება უცხოეთში გამოცემული მონოგრაფიებისა და
საერთაშორისო კონფერენციებზე გაკეთებული მოხსენებების სახით, რითაც, ერთი მხრივ,
გაუმჯობესდება ქართული მეცნიერების ცნობადობა საერთაშორისო აკადემიურ
საზოგადოებაში, მეორე მხრივ კი უზრუნველყოფილი იქნება ახალი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი მიდგომების გავრცელება და დამკვიდრება საქართველოში
და ამით ქართული და დასავლური აკადემიური სივრცეების ურთიერთდაახლოება.
პროგრამა მჭიდროდ თანამშრომლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ
საერთაშორისო სადოქტორო სკოლასთან, იყენებს მის მიერ შექმნილ ყველა რესურსს, მათ
შორის - დოქტორანტს აძლევს უცხოელი თანახელმძღვანელის ყოლისა და ორმაგი
ხარისხის მოპოვების შესაძლებლობას კოტუტელის ფორმატის 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).

