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მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
არქეოლოგიის დოქტორი (PhD in Archaeology)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:







მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შემდეგი
მიმართულებით: (0222 ისტორია და არქეოლოგია (0222); კულტურული
მემკვიდრეობის კვლევები 0288.1.; პალეოანთროპოლოგია (0588.1.1); რელიგია და
თეოლოგია (0221); სახვითი ხელოვნება (0213); არქიტექტურა და მშენებლობა (073).
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*;
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.

არქეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დახასიათება:
არქეოლოგიის
სადოქტორო
პროგრამა
პრიორიტეტს
ანიჭებს
გრძელვადიანი
არქეოლოგიური კვლევების ინტერპრეტირებას თანამედროვე გლობალური პრობლემების
ფონზე, რაც მყარ საფუძველს შეუქმნის რეგიონული თუ ადგილობრივი ისტორიის
საკითხებისადმი კრიტიკულ-თეორიულ და რეალისტურ მიდგომებს.
პროგრამის კვლევის არეალს წარმოადგენს როგორც პრეისტორიული, ისე ისტორიული
ეპოქების ისეთი ქვე-მიმართულებები, როგორიცაა: ქვის ხანის ადამიანთა ჯგუფებისა და
საზოგადოებების წევრთა პალეოანთროპოლოგიური, მოლეკულარულ-გენეტიკური
თავისებურებები; მათი ქცევის მოდელირება-რეკონსტრუქცია კლიმატური თუ სხვა
გარემოპირობების ცვლილებების ფონზე; ქვის ხელსაწყოთა
ტიპოლოგიურქრონოლოგიური კლასიფიცირება და ამ ინდუსტრიის განვითარების ანალიზი;
ენეოლითური (ქალკოლითური) კულტურის თავისებურებანი კავკასიაში; ლითონთა
მწარმოებელ ადრეულ საზოგადოებათა კულტურა საქართველოსა და კავკასიაში;
შუაბრინჯაოს ხანის დაწინაურებული ლითონმწარმოებლობა და ყორღანული კულტურა
საქართველოში; გვიანბრინჯაოსა და ადრეული რკინის კულტურის მატარებელი
ტომობრივი გაერთიანებები და სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები საქართველოსა და

კავკასიის ტერიტორიაზე; ანტიკური ეპოქის კავკასიური კულტურები: კოლხეთისა და
იბერიის სამეფოების პოლიტიკურ-ეკონომიკური ყოფა; მათი კულტურის კვლევა ეგეოსურ
და აღმოსავლურ ცივილიზაციებთან კავშირში; კავკასიის ქრისტიანული და ისლამური
ქვეყნების
კულტურათა არქეოლოგიური კვლევა; შუა საუკუნეების საქართველოს
ისტორიული ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა.
საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისო უნივერსიტეტების
გამოცდილების გათვალისწინებით. კერძოდ, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის, ვაშინგტონის
უნივერსიტეტის, ბოსტონის უნივერსიტეტის, ვარშავის უნივერსიტეტის, მაქს პლანკის
კოგნიციის სკოლისა და ჰალე-ვიტენბერგის მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის
სადოქტორო პროგრამების შესწავლის საფუძველზე.

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










უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
შესაბამისი პროფილის კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები;
საერთაშორისო და ადგილობრივი არქეოლოგიურ ექსპედიციები;
ისტორიული, არქეოლოგიური, ხელოვნებითი და ეთნოლოგიური პროფილის
მუზეუმები;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციები და პროგრამები;
შესაბამისი პროფილის საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევითი პროექტები;
კულტურული ფასეულობების ექსპერტიზის ორგანიზაციები;
არასამთავრობო ორგანიზაციები.

