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ჯანდაცვაში პროფესიული, საბაკალავრო, 

სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი და სადოქტორო 

კვლევების მოთხოვნები (UG ოქროს სტანდარტები)  
 

ვასილ ტყეშელაშვილი1, თამარ ლობჯანიძე2,  

ელზა ნიკოლეიშვილი3 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
2ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის დირექტორი; 
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

Professional research (Professional Case Report, Annu-

ally Report): this is a registration of variables placed in 

the field of professional activity, taking samples, data col-

lection, and on their basis preparation of interesting and 

notable cases and annual reports, which will facilitate de-

velopment of favorable platforms for conduction of aca-

demic researches. 

 

Levels of academic research quality: 

BA Research Thesis:  

This is an original descriptive research, in which results 

obtained by the study of registered variables are credible 

evidences that can be quoted and/or used in further re-

searches. 

 

MA Research Thesis: 

This is an original analytical research, in which through 

synthesis and/or analysis of descriptive evidences a new 

knowledge is obtained - together with scientific innova-

tion, facts-based research has practical value and recom-

mendations developed on their basis are cost-effective. 

 

MAM or MAD Research Thesis: 

This is an original analytical research, in which through 

synthesis and/or analysis of descriptive evidences a new 

knowledge is obtained - together with scientific innova-

tion, facts-based research has practical value and recom-

mendations developed on their basis are cost-effective. 

 

PhD Research Dissertation: 

This is an original scientific study in which through the 

synthesis and systemic study of fragments of researches 

(MAM or MAD, MA, BA) a new knowledge is obtained, 

that is expressed either in Discovery, Know-How, Prob-

lems Solving- Closing, or Development of New Direc-

tion of Research.  

 

 

პროფესიული კვლევა (Professional Case Report, Annually Re-

port): არის პროფესიული აქტივობის სფეროში მოქცეული 

ცვლადების რეგისტრაცია, ნიმუშების აღება, მონაცემთა 

კოლექცია, მათ საფუძველზე საინტერესო-საყურადღებო 

შემთხვევებისა და წლიური ანგარიშების მომზადება, 

რომლებიც ხელსშეუწყობენ აკადემიური კვლევების 

წარმოებისათვის ხელსაყრელი პლატფორმების შექმნას. 
 

აკადემიური კვლევების ხარისხის საფეხურები: 

საბაკალავრო კვლევა (BA Research Thesis):  

არის ორიგინალური აღწერითი კვლევა, რომლის დროსაც 

რეგისტრირებული ცვლადების შესწავლით მიღებული 

შედეგები წარმოადგენენ სარწმუნო მტკიცებულებებს, 

რომელთა ციტირება და/ან შემდგომ კვლევებში გამოყენება 

შესაძლებელია. 
 

სამაგისტრო კვლევა (MA Research Thesis): 

არის ორიგინალური ანალიზური კვლევა, რომლის დროსაც 

დესკრიპტული (აღწერითი) მტკიცებულებების სინთეზის 

და/ან ანალიზის შედეგად მიიღება ახალი ცოდნა - 

ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევის შედეგებს, სამეცნიერო 

სიახლესთან ერთად, აქვთ პრაქტიკული ღირებულება და 

მათ საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები ხარჯთ-

ეფექტიანია. 
 

ერთსაფეხურიანი  კვლევა (MAM or MAD Research Thesis): 

არის ორიგინალური ანალიზური კვლევა, რომლის დროსაც 

დესკრიპტული (აღწერითი) მტკიცებულებების სინთეზის 

და/ან ანალიზის შედეგად მიიღება ახალი ცოდნა - 

ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევის შედეგებს, სამეცნიერო 

სიახლესთან ერთად, აქვთ პრაქტიკული ღირებულება და 

მათ საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები ხარჯთ-

ეფექტიანია. 
 

სადოქტორო აკადემიური კვლევა (PhD Research Disserta-

tion): 

არის ორიგინალური სამეცნიერო კვლევა, რომლის დროსაც 

კვლევების (ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო, საბაკალავრო) 

ფრაგმენტების სინთეზითა და სისტემური შესწავლით 

მიიღება ახალი ცოდნა, რომელიც გამოიხატება ან 

აღმოჩანაში ან ნოუ ჰაუში, ან პრობლების გადაწყვეტა-

დახურვაში, ან ახალი მიმართულების შექმნაში. 


