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 პროგრამის აღწერა 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია ეროვნულ და 

საერთაშორისო საზოგადოებაში არსებული სამართლებრივი ღირებულებების დამკვიდრებისა და მხარდაჭერისაკენ. პროგრამის 

რიგი კომპონენტები უნიკალურია და ამით იგი გამოარჩევს მოცემულ პროგრამას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისეთი 

კომპონენტები, როგორიცაა: 

• სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და წერის სტანდარტები - სტუდენტს შეასწავლის დარგში არსებული 

პრობლემების კვლევის სხვადასხვა მეთოდებს და ამასთანავე, მისცემს მას ცოდნას შესაბამისი სტანდარტების დაცვით, 

აკადემიურად და კვალიფიციურად, წერითი ფორმით ასახოს ნაშრომში როგორც საკუთარი შეხედულებები და დასკვნები, ასევე, 

სხვა ავტორთა მოსაზრებების მიმართ თავისი  დამოკიდებულებები. 

• ინტერდისციპლინური კვლევითი ნაშრომი - ესსეს სახით შესრულებისას, სტუდენტი შეისწავლის, როგორ 

დააკავშიროს ერთი დარგი მეორეს, მაგალითად, სამართალი და პოლიტიკა ან სამართალი და სოციოლოგია. ასეთი ნაშრომის 

შესრულებისას სტუდენტს მოეთხოვება როგორც სამეცნიერო წერის კულტურისა და აკადემიური პატიოსნების დაცვა,  ასევე 

დარგთაშორისი პრობლემების კვლევა.   

• გერმანული, ფრანგული, ანგლო-ამერიკული სამართლის კულტურის შესწავლით სტუდენტი სამართლის 

თავისებურებათა, მართლმსაჯულების სისტემათა და იურიდიული განათლების შესახებ, შესაბამის ენაზე, მიღებული ცოდნით, 

გააცნობიერებს ამა თუ იმ სამართლებრივი სისტემის კულტურას, შეძლებს უცხო ენაზე სწავლის, კვლევისა თუ პრაქტიკული 

საქმიანობის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ განხორციელებას. ამასთანავე, სტუდენტი სწავლობს ევროკავშირის     

სამართლის ქართულ სამართლზე გავლენის საკითხებს. შედარებითი სამართლის არსისა და კომპარატივისტული მეთოდის  

გამოყენებით ახდენს ქართულ სამართალთან გერმანული, ფრანგული, ინგლისური, ასევე ევროკავშირის სამართლის შედარებას. 

•  იურიდიული რიტორიკის პრაქტიკული კურსის გავლის შედეგად სტუდენტი შეძლებს ეფექტურ კომუნიკაციას 

როგორც პროფესიულ, ისე არაიურიდიულ წრეებთან. მჭერმეტყველების ხელოვნების დაუფლება, სასამართლო დარბაზში 

გამოსვლისა თუ მოლაპარაკებების წარმოების სპეციფიური მეთოდების ათვისება, წარმოსათქმელი სიტყვის სწორად მომზადება 

პროფესიული კამათისას, კვალიფიციური იურისტისათვის აუცილებელი თვისებების წარმოჩენა უდავო წინაპირობაა როგორც 

პირადი, ისე წარმოსადგენი იურიდიული თუ ფიზიკური პირის  შესახებ დადებითი შეხედულებისა და დარგის კვალიფიციური 

სპეციალისტის რეპუტაციის შექმნისათვის.  
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• პრაქტიკული უნარების განვითარება - სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. 

იურიდიული კლინიკები საუკეთესო საშუალებაა პრაქტიკული საქმიანობის დამოუკიდებლად განხორციელებისათვის 

საფუძვლიანი მომზადებისათვის. პროგრამაში ასევე შეთავაზებულია სამოქალაქო განათლების პრაქტიკული კურსი (Street Law), 

რაც, უმთავრესად, სამართლის სწავლების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას ისახავს მიზნად. 

• სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება სტუდენტის მიერ სამართლის სამაგისტრო პროგრამის დასრულებისათვის 

აუცილებელი და დასკვნითი კომპონენტია. ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტი დამოუკიდებლად ქმნის წერით შრომას, სადაც 

აისახება პროგრამაზე სწავლისას მის მიერ შეძენილი ცოდნა და უნარები. სამაგისტრო ნაშრომში ნათლად წარმოჩნდება, თუ 

რამდენად შეუძლია მაგისტრანტს გაანალიზოს იურისპრუდენციის ღირებულებები და რამდენად არის მზად, თავად შეიტანოს 

წვლილი ახალი ღირებულებების ფორმირებაში. ნაშრომმა უნდა გამოავლინოს დასმულ საკითხებთან დაკავშირებული კვლევის 

მეთოდების დაუფლების დონე და მომავალი პროფესიული საქმიანობის პირობებში მაგისტრანტის მზადყოფნა 

დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. ნაშრომის შესრულებას ხელმძღვანელობს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული აკადემიური ან/და მოწვეული   პერსონალი. ნაშრომზე მუშაობის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

კონსულტაციები, რომელიც სტუდენტს ხელს უწყობს,ხელმძღვანელის დახმარებით დაეუფლოს დამოუკიდებლად მუშაობის 

ჩვევებს სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურაზე, ასევე დაეხმაროს მას ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო 

პრაქტიკისა ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში კვლევის განხორციელებისა და ცვლილების ანალიზიდან გამომდინარე, 

დასკვნის ჩამოყალიბებაში. 

• სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში შეთავაზებული სასწავლო კურსების ნაწილი სამართლის რამდენიმე დარგსა და 

ინსტიტუტს აერთიანებს. თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, იურისტის დასაქმებისათვის 

აუცილებელია, მას ერთდროულად რამდენიმე დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა გააჩნდეს, რათა მისი რესურსი საინტერესო 

და სასარგებლო იყოს კერძო თუ საჯარო სექტორში დასაქმების შემთხვევაში.  

• სამაგისტრო პროგრამაში შეთავაზებულია ისეთი არჩევითი კურსები, რომლებიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, 

სიღრმისეულად შეისწავლოს სამართლის კონკრეტული ინსტიტუტები, თანამედროვე სასამართლო პრაქტიკის პრობლემები თუ 

საქართველოში ახლადამოქმედებული ნორმები. ასევე, სტუდენტს აქვს საშუალება, აირჩიოს ისეთი სასწავლო კურსები, 

რომლებიც ამა თუ იმ დარგში სასამართლო პრაქტიკის ანალიზზეა აგებული.  
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პროგრამის მიზანი 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზნებია : 

 

 შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში  არჩეული კონცენტრაციის ფარგლებში, 

საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადებით ან/და შედარებითსამართლებრივი მეთოდოლოგიის გამოყენებით;  

 გამოუმუშაოს ინოვაციური მიდგომები ნორმის სწორად ინტერპრეტაციის, რთული სამართლებრივი პრობლემების 

კომპლექსურად შეფასების და საბოლოოდ სამართლებრივი ამოცანის გადასაწყვეტად; 

 შესძინოს შესაბამისი სფეროს უახლესი მიღწევების გაცნობისა  და მეცნიერულ-თეორიული და პრაქტიკული  კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი;  

 გამოუმუშავოს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში საკუთარი კომპლექსური და ორიგინალური სამართლებრივი 

დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

  გამოუმუშაოს აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისთვის წერილობითი 

და ზეპირი ფორმით ქართულ  და უცხო ენებზე საკუთარ კვლევის შედეგების და სამართლებრივი დასკვნების 

არგუმენტირებულად გადაცემის უნარი; 

 გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას პროფესიული ეთიკისა ნორმების დაცვითა და 

დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით მოქმედების უნარი. 

 

სწავლის შედეგები 

ზოგადი  და  დარგობრივი კომპეტენციები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის კურსდამთავრებული: 
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I. ფლობს ღრმა და სისტემურ თეორიულ ცოდნას კერძო, სისხლის ან/და საჯარო სამართლის სფეროში კომპლექსური ან/და 

ინტერდისციპლინური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირებისათვის; 

II. აღწერს ეროვნული და უცხოური სამართლის მიღწევებს, ნაციონალური და/ან საერთაშორისო სასამართლოების 

პრაქტიკისა  და პრეცენდენტების განვითარების პერსპექტივებსა და ძირითად ტენდენციებს, საერთაშორისო და 

ეროვნული სამართლის ურთიერთკავშირისა და ურთიერთმიმართების პრობლემებს; 

III. ხსნის საერთაშორისო სამართლის ან/და ევროკავშირის სამართლის ეროვნულ სამართალზე ზემოქმედების ასპექტებს, 

განსაზღვრავს კომპარატივისტიკის  მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობას. 

IV. აღწერს ეთიკის წესებს და დისციპლინური სამართლაწარმოების თავისებურებებს.  

V. ფლობს სამეცნიერო კვლევის თანამედროვე დარგობრივ მეთოდებს, აკადემიური პატიოსნების წესებსა და აკადემიური 

ეთიკის საკითხებს, პროფესიული სამეცნიერო ტექსტების შექმნის ძირითად წესებსა და  და პრინციპებს. 

 

უნარი 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

 

VI. ამოიცნობს და კომპლექსურად აფასებს კერძოსამართლებრივ, სისხლისამართლებრივ ან საჯაროსამართლებრივ რთულ 

პრობლემებსა და იურიდიული შემთხვევის ფაქტობრივ გარემოებებს, ახორციელებს რთული და არასრული ინფორმაციის 

ინოვაციურ სინთეზს, კრიტიკული ანალიზისა და შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით შეიმუშავებს 

პრობლემის გადაწყვეტის  ახალ,  ორიგინალურ გზებს და აყალიბებს დასკვნებს.    

VII. განმარტების მეთოდის გამოყენებით,  კანონმდებლობის  სრულყოფის  თაობაზე,  შეიმუშავებს  საკუთარ  ორიგინალურ  

სამართლებრივ  ხედვას და განსაზღვრავს საკუთარი გადაწყვეტილებების დადებით და უარყოფით შედეგებს; 

VIII. გადასცემს საკუთარი კვლევის შედეგებს და სამართლებრივ დასკვნებს, აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით,  

აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; 

IX. აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვით უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით 

დამოუკიდებლად წარმართავს კვლევის პროცესს. იფართოებს ცოდნას უახლოესი მეთოდების გამოყენებით პირველადი 

წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით. 
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პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა    

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

 

X. პატივს სცემს და აღიარებს  პროფესიულ და დემოკრატიულ  ღირებულებებს, ეთიკის და აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტებს,  სამეცნიერო კვლევის ეთიკურ შედეგებს; 

XI. მართავს კომპლექსურ, არაპროგნოზირებად ან მულტიდისციპლინურ სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოს და 

თავისუფლად ადაპტირდება ახალი სტრატეგიული მიდგომების მეშვეობით განსხვავებული შეხედულებების მქონე 

ადამიანთა მრავალფეროვან ჯგუფებში. გააჩნია მაღალი დონის პირადი ავტონომია და ანგარიშვალდებულება, შეუძლია 

პასუხისმგებლობის აღება სხვების საქმიანობაზე და მათ შემდგომ პროფესიულ განვითარებაზე; 

XII. ახორციელებს თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზს, ცოდნის გაფართოებას პირველადი 

წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით, 

შესაბამისი სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით.  

 

კომპეტენციების რუკა  

 

სასწავლო კურსების  სწავლის შედეგებთან  შესაბამისობა  

 

 სასწავლო კურსები და 

სავალდებულო  კომპონენტები 

სწავლის შედეგები 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
XII 

I 
სამართლებრივი კვლევის 

მეთოდოლოგია და წერის 

სტანდარტები 

√ √   
√ 

 √ 
√ 

 √   

II ინტერდისცილინარული 

კვლევითი ნაშრომი 
√ √ √  

√ √ 
 

√ 
√ √   

III სამაგისტრო ნაშრომი √ √   √ √ √ √ √ √   
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IV ანგლო-ამერიკული 

სამართლის კულტურა 
 

√ 
√     

√ 
    

V გერმანული სამართლის 

კულტურა 
 

√ 
√     

√ 
    

VI ფრანგული სამართლის 

კულტურა  
 

√ 
√     

√ 
    

VII იურიდიული რიტორიკის 

პრაქტიკული კურსი 
√   √ √    

 √ √ 
√ 

VIII პრაქტიკული სამართლის 

კურსი (Street law) 
√        

 √ √ 
√ 

IX იურიდიული კლინიკა √   √ √ √ √   √ √ √ 

პროგრამის მიზნები სწავლის შედეგები 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

 

შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა კერძო, 

სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში  

არჩეული კონცენტრაციის ფარგლებში, 

საუკეთესო ეროვნული, უცხოური და 

საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის 

განზოგადებით,  ან/და 

შედარებითსამართლებრივი მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით. 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტი: 

 

ფლობს ღრმა და სისტემურ თეორიულ ცოდნას კერძო, სისხლის ან/და 

საჯარო სამართლის სფეროში კომპლექსური ან/და ინტერდისციპლუნური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირებისათვის. 

აღწერს ეროვნული და უცხოური სამართლის მიღწევებს, ნაციონალური 

და/ან საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკისა  და პრეცენდენტების   

განვითარების პერსპექტივებსა და ძირითად ტენდენციებს, საერთაშორისო 

და ეროვნული სამართლის ურთიერთკავშირისა და ურთიერთმიმართების 

პრობლემებს; 

ხსნის საერთაშორისო სამართლის ან/და ევროკავშირის სამართლის 

ეროვნულ სამართალზე ზემოქმედების ასპექტებს, ამდენად, განსაზღვრავს 

შედარებითსამართლებრივი  მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობას. 

აღწერს ეთიკის წესებს და დისციპლინური სამართლაწარმოების 

თავისებურებებს. 

ფლობს სამეცნიერო კვლევის თანამედროვე დარგობრივ მეთოდებს, 

აკადემიური პატიოსნების წესებსა და აკადემიური ეთიკის საკითხებს, 

პროფესიული სამეცნიერო ტექსტების შექმნის ძირითად წესებსა და  და 
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პრინციპებს. 

 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

 

გამოუმუშაოს ინოვაციური მიდგომები ნორმის 

სწორად ინტერპრეტაციის, რთული 

სამართლებრივი პრობლემების 

კომპლექსურად შეფასების და საბოლოოდ 

სამართლებრივი ამოცანის გადასაწყვეტად. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტი: 

 

ამოიცნობს და კომპლექსურად აფასებს კერძოსამართლებრივ, 

სისხლისამართლებრივ ან საჯაროსამართლებრივ რთულ პრობლემებსა და 

იურიდიული შემთხვევის ფაქტობრივ გარემოებებს, ახორციელებს რთული 

და არასრული ინფორმაციის ინოვაციურ სინთეზს, კრიტიკული ანალიზისა 

და შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით შეიმუშავებს 

პრობლემის გადაწყვეტის  ახალ,  ორიგინალურ გზებს და აყალიბებს 

დასკვნებს.   

განმარტების მეთოდის გამოყენებით,  კანონმდებლობის  სრულყოფის  

თაობაზე,  შეიმუშავებს  საკუთარ  ორიგინალურ  სამართლებრივ  ხედვას და 

განსაზღვრავს საკუთარი გადაწყვეტილებების დადებით და უარყოფით 

შედეგებს.  

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

 

შესძინოს შესაბამისი სფეროს უახლესი 

მიღწევების გაცნობისა  და მეცნიერულ-

თეორიული და პრაქტიკული  კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტი: 

 

გადასცემს საკუთარი კვლევის შედეგებს და სამართლებრივ დასკვნებს, 

აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით,  აკადემიურ და პროფესიულ 

საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ 

ენებზე. 

 

 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

 

გამოუმუშავოს კერძო, სისხლის ან საჯარო 

სამართლის სფეროში საკუთარი კომპლექსური 

და ორიგინალური სამართლებრივი 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტი: 

 

ამოიცნობს და კომპლექსურად აფასებს კერძოსამართლებრივ, 

სისხლისამართლებრივ ან საჯაროსამართლებრივ რთულ პრობლემებსა და 

იურიდიული შემთხვევის ფაქტობრივ გარემოებებს, ახორციელებს რთული 
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დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. 

 

და არასრული ინფორმაციის ინოვაციურ სინთეზს, კრიტიკული ანალიზისა 

და შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით შეიმუშავებს 

პრობლემის გადაწყვეტის  ახალ,  ორიგინალურ გზებს და აყალიბებს 

დასკვნებს.   

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

 

გამოუმუშაოს აკადემიური ეთიკის 

სტანდარტების დაცვით აკადემიური და 

პროფესიული საზოგადოებისთვის 

წერილობითი და ზეპირი ფორმით ქართულ  

და ინგლისურ ენებზე საკუთარ კვლევის 

შედეგების და სამართლებრივი დასკვნების 

არგუმენტირებულად გადაცემის უნარი; 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტი: 

 

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვით უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით დამოუკიდებლად წარმართავს 

კვლევის პროცესს. იფართოებს ცოდნას უახლოესი მეთოდების გამოყენებით 

პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით. 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში 

პრაქტიკული საქმიანობისას პროფესიული 

ეთიკისა ნორმების დაცვითა და 

სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, 

სოციალური და დემოკრატიული 

ფასეულობების გათვალისწინებით 

მოქმედების უნარი. 
 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

სტუდენტი: 

პატივს სცემს და აღიარებს  პროფესიულ და 

დემოკრატიულ  ღირებულებებს, პროფესიული ეთიკის  და აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტებს,  სამეცნიერო კვლევის ეთიკურ შედეგებს; 

მართავს კომპლექსურ, არაპროგნოზირებად ან მულტიდისციპლინურ 

სასწავლო ან/და სამუშაო გარემოს და თავისუფლად ადაპტირდება ახალი 

სტრატეგიული მიდგომების მეშვეობით განსხვავებული შეხედულებების 

მქონე ადამიანთა მრავალფეროვან ჯგუფებში. გააჩნია მაღალი დონის 

პირადი ავტონომია და ანგარიშვალდებულება, შეუძლია 

პასუხისმგებლობის აღება სხვების საქმიანობაზე და მათ შემდგომ 

პროფესიულ განვითარებაზე. ახორციელებს თეორიული კომპონენტებისა 

და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზს, ცოდნის გაფართოებას 

პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით, შესაბამისი 

სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით.  



 
 

13 
 

პროგრამის სტრუქტურა 

პროგრამა აგებულია ECTS პრინციპის საფუძველზე და სტუდენტზე ორიენტირებული აკადემიური პროფილის ფორმირების, 

სასწავლო, პრაქტიკული და მცირე სასწავლო-კვლევითი კომპონენტების ერთობლიობას ითვალისწინებს სპეციალობისა და 

თავისუფალი კრედიტების როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი ბლოკების კომბინაციით. 

პროგრამის სტრუქტურა 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ბლოკი  30 ECTS კრედიტი 

იურიდიული კლინიკა  15 ECTS კრედიტი 

Street Law 10 ECTS კრედიტი 

იურიდიული რიტორიკის 

პრაქტიკული კურსის 

5 კრედიტი 

სამართლის კვლევით-

მეთოდოლოგიური ბლოკი  

45 ECTS კრედიტი 

სამართლის კულტურა  10 ECTS კრედიტი 

ინტერდისციპლინური კვლევითი 

ნაშრომი  

10 ECTS კრედიტი 

სამართლებრივი კვლევის 

მეთოდოლოგია და წერის 

სტანდარტები 

5 ECTS კრედიტი 

სამაგისტრო ნაშრომი 20 ECTS კრედიტი 

არჩევითი სასწავლო კურსები  45 ECTS კრედიტი 
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 120 ECTS კრედიტი 

 

სწავლების ორგანიზება 

 

ზოგადი აღწერა 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობაა  2 აკადემიური წელი (4  სემესტი) და ითვალისწინებს 120 ECTS კრედიტის 

დაგროვებას, რაც 3000 ასტრონომიულ საათს უტოლდება.  ერთი კრედიტი (ECTS) უტოლდება სტუდენტის სასწავლო 

საქმიანობას (სტუდენტის დატვირთვას) 25 საათის 

განმავლობაში და მოიცავს როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელ საათებს. 

კრედიტის გაანგარიშებისას არ არის გათვალისწინებული დამატებითი გამოცდისთვის (მომზადება, ჩაბარება, შეფასება) 

განსაზღვრული დრო, აგრეთვე საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის განმახორციელებელ პირთან საკონსულტაციო დრო. 

აკადემიური (გაზაფხულის და შემოდგომის) სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს საშუალოდ 30 კრედიტი (30 

კრედიტი = 750 სთ.), ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი (1500 საათი), 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების 

გათვალისწინებით, დასაშვებია სტუდენტის  სასწავლო წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 60 კრედიტს ან იყოს 60 კრედიტზე 

ნაკლები. დაუშვებელია სტუდენტის სასწავლო წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 75 (ECTS) კრედიტს. 

სასწავლო კვირების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს  38 კვირას, ერთი სემესტრის განმავლობაში - 19 კვირას, რომელშიც 

მოიაზრება  15 სასწავლო კვირა, 2 კვირა - ძირითადი საგამოცდო პერიოდი, 2 კვირა - დამატებითი საგამოცდო პერიოდი.  

სასწავლო კვირა  არის  დროის  პერიოდი,  რომელზეც  ნაწილდება  საშუალო  აკადემიური 

მიღწევის  მქონე  სტუდენტის  სასწავლო  დატვირთვა და მოიცავს როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებლ დროში 

შესასრულებელი აქტივობების ერთობლიობას. სემესტრი არის დროის პერიოდი, რომელიც მოიცავს სასწავლო კვირათა 

ერთობლიობას, დამატებითი გამოცდის/გამოცდების ჩატარებისა და დამატებით გამოცდაზე/გამოცდებზე სტუდენტის მიღწევის 

შეფასების პერიოდს.  
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პროგრამა დასრულებულად ითვლება, როცა სტუდენტი დააგროვებს არანაკლებ 120 ECTS კრედიტს, რაც გულისხმობს 

პროგრამით გათვალისწინებული სფეროს სავალდებულო, კვლევითი, თეორიული,  არჩევითი და პრაქტიკული კომპონენტის 

შესრულებას.  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ 

კანონმდებლობას, გაწერილია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, განთავსებულია ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია 

ყველა დაინტერესებული მხარისათვის.  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს  

სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება ერთიანი 

სამაგისტრო გამოცდისა და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს მიერ დადგენილი წესით სპეციალობაში და უცხო 

ენაში  (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული )1 მისაღები გამოცდის ჩაბარების შედეგად. იგი მოიპოვებს სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამაზე სწავლის უფლებას. 

                                                             
1  უცხო ენის ტესტირებისგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ 

სერტიფიკატს,    ასევე კანდიდატი, ვისაც შესაბამის ენაზე აქვს გავლილი ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის კურსი.  

 

 

გერმანული  ენა Goethe – Zertifikat B2 

 

 

 

 ინგლისური ენა 

CEFR B2 

IELTS exam – 5 

BEC exam and CELS exam – Vantage 
Cambridge exam – FCE 

Pritman ESOL International 

TOEIC – 541 

TOEFL – 500 (paper - based) 
                173 (computer - based) 

                72  (internet - based) 
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1. ვისაც აქვს ჩაბარებული: Zertifikat Deutsch für den Beruf, DAF, sprachdiplom kultusministerkonferenz 

2. Konferenz, ZMP, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines/Grosses Deutsches Sprachdiplom, DSH უნივერსიტეტებისთვის თავისუფლდება 

გერმანულში გამოცდისაგან. 

 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

 

პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. სწავლების პროცესში რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა 

შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მეთოდით. ლექტორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ასევე, ხშირ 

შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. სწავლების პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებს.  მათგან საჭირო მეთოდს, 

კონკრეტული მიზნიდან და ამოცანიდან გამომდინარე, ირჩევს ლექტორი. 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განსახორციელებლად შესაძლებელია 

გამოიყენებოდეს სწავლება-სწავლის შემდეგი მეთოდები:  

ლექცია;  

პრაქტიკული მუშაობა (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, სემინარი, სასწავლო პრაქტიკა);  

ელექტრონული სწავლება (ელექტრონული რესურსით სწავლება) და სხვა.  

 

სწავლება-სწავლის მეთოდი მოიცავს შესაბამის აქტივობებს. სწავლება-სწავლის პროცესში გამოყენებული აქტივობები 

ერთმანეთს ავსებს და ერთმანეთში გადადის. პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი შესაძლოა 

იყენებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ ერთ, რამდენიმე ან ნებისმიერ სხვა აქტივობას, კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან 

გამომდინარე.  

სწავლება-სწავლის პროცესში, თითოეულ სწავლის შედეგთან მიმართებით, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს შემდეგი აქტივობები: 

 

ფრანგული ენა 

 

 

 ფრანგული ენა 

Diplome de Langue Francaise (DL) (AF) 

Diplome d’Etudes en Langue Francaise DELF/B2 

(CIEP) 
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ჯგუფური (collaborative) მუშაობის  მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო 

დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის 

დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს 

ფუნქციების გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის  მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

დამოუკიდებელი მუშაობა  ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის დამოუკიდებელი 

მუშაობით. სტუდენტს უნდა აღეძრას წიგნისადმი და სხვა საინფორმაციო წყაროებისადმი ინტერესი და საკითხების 

დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა.  

ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, საუბარი და სხვ. აღნიშნულ პროცესში ლექტორი 

სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით 

მას აქტიურად აღიქვამენ და ითვისებენ.  

წიგნზე მუშაობის მეთოდი  დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, დამუშავება და ანალიზი. 

წერითი მუშაობის მეთოდი გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის 

დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება,  და ა.შ. 

პრაქტიკული მეთოდები  აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, 

აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად: პროფესიული 

პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ. 

დისკუსია/დებატები ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად 

ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი 

არ  შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის  მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და 

საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის 

საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 
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თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია 

არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს სასწავლო კურსის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის 

წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study)  - შემთხვევების შესწავლა, აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზის მეთოდი, რომლის 

საფუძველია სწავლება კონკრეტული ამოცანების - სიტუაციების გადაჭრის გზით (ე. წ. ქეისების ამოხსნა). სწავლების ეს მეთოდი 

დაფუძნებულია კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების (ქეისების) განხილვაზე. ქეისი წარმოადგენს ერთგვარ ინსტრუმენტს, 

რომელიც მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენების საშუალებას იძლევა პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის. 

თეორიისა და პრაქტიკის შეხამებით, მეთოდი ეფექტიანად ავითარებს დასაბუთებული გადაწყვეტილებების შეზღუდულ დროში 

მიღების უნარს. სტუდენტებს უვითარდებათ ანალიტიკური აზროვნება, გუნდური მუშაობის, ალტერნატიული აზრის მოსმენისა 

და გაგების, ალტერნატივების გათვალისწინებით განზოგადოებული გადაწყვეტილებების გამომუშავების, მოქმედებების 

დაგეგმვისა და მათი შედეგების პროგნოზირების უნარი. 

გონებრივი იერიში (Brain storming)  მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის 

შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის 

ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი 

ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა. 

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან. 

 კვლევის მიზანთან  იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების გამოვლენა. 

როლური და სიტუაციური თამაშები სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას 

აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე 

როგორც  დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და 

კამათში მისი დაცვის  უნარს.   

დემონსტრირების მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს.   შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის 

საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით მივაწოდოთ 
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სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის 

მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ 

რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს 

საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად, მათემატიკური 

ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა 

მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის ჩატარება. 

ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის 

მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  

დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით 

ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით 

მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.  

სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს 

პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას. 

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი  ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. ლექტორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს 

კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, 

სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

ევრისტიკული მეთოდი  ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი სწავლებისას 

ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება. 

პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია  არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა და მიღებული შედეგების აუცილებელი 

პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე 
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მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის 

შესაბამისად. პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და კონკრეტული 

ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ან 

რამდენიმე საგნის (საგანთა ინტეგრაციის) ფარგლებში. დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას. 

სადისკუსიო პრობლემების/თემების განხილვა - ეს მეთოდი უზრუნველყოფს სტუდენტთა  ისეთ ურთიერთობას, რომელიც 

გულისხმობს აზრებისა და იდეების გაცვლას მასწავლებლის ჩაურევლად და მისი კონტროლის გარეშე. აღნიშნული მეთოდის 

საშუალებით მონაწილეებს უვითარდებათ ლოგიკური აზროვნების, პრობლემის გადაჭრისა და გადაწყვეტილების მიღების 

უნარი. მოცემული სავარჯიშო საშუალებას აძლევს მათ, გაიაზრონ პრობლემის არსი და დაამყარონ ერთმანეთთან კავშირი. 

 

ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს: 

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების საკონტაქტო საათების 

ფარგლებში, ხოლო სასწავლო  მასალის გადაცემა ხორციელდება  ელექტრონული კურსის საშუალებით. 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე 

ნაწილი  ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას ლექტორის  ფიზიკური თანდასწრების 

გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე   დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

გამოცდილებითი სწავლება იგივე  კეთებით სწავლება -  პრაქტიკული სტრატეგიაა. ამ სტრატეგიის გამოყენების დროს ხდება 

ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება ექსპერიმენტის ან სიმულაციისთვის. იგი მიზნად ისახავს, რომ მაგისტრანტებმა შეასრულონ 

ისეთი ქმედებები, რომელიც ხელს უწყობს ცოდნის ან ჩვევის ფორმირებას. კეთებით სწავლა ეხმარება სტუდენტს აქტიურად 

ჩაერთოს სასწავლო პროცესში, თავად იყოს მისი მონაწილე, მიიღოს ახალი ცოდნა. 

თანამონაწილეობითი სწავლების მეთოდი - უზრუნველყოფს სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სწავლის პროცესში და 

კონსტრუქტივისტული მიდგომის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს.  ამ თეორიის მიხედვით, სტუდენტი სწავლის პროცესის 

აქტიური მონაწილეა და არა ინფორმაციის პასიური მიმღები. ცოდნის მიღებაში კი იგულისხმება ამ ცოდნის კონსტრუირება-

აგება სტუდენტის აქტიური თანამონაწილეობით. სტუდენტი უკეთ ითვისებს მაშინ, როდესაც ის ახდენს საკუთარი ცოდნის 

კონსტრუირებას და საკუთარი გამოცდილების მეშვეობით წყვეტს საკითხს, დავალებას. 

   ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში,   

სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
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შეფასების სისტემა 

 

სწავლის შედეგებისა და კომპეტენციების შეფასების სისტემა ეყრდნობა კანონმდებლობით აღიარებულ სისტემას და შეესაბამება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ შეფასებისა და 

კრედიტის მინიჭების სტანდარტებს. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს: 

 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91-100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.  

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

 

შეფასებათა კომპეტენციის ზღვარი 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტის დაშვების წინაპირობაა შუალედური შეფასებებით კომპეტენციის ზღვარის დაძლევა 

(შუალედური შეფასების 30 %-ს  - არანაკლებ 21 ქულის დაგროვება). დასკვნით გამოცდაზე კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 30%-

ს - არანაკლებ 9 ქულას. 
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კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭების წინაპირობაა  100–დან არანაკლებ 51 ქულის დაგროვება და შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი 

გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა. 

 

FX შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში, დასკვნითი 

გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.  

 

შეფასების კომპონენტები 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტის 

ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების, ნაკლოვანებებისა და გაუმჯობესების გზების შესახებ. სასწავლო უნივერსიტეტში 

არსებული შეფასების კრიტერიუმები და კომპონენტები შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს და ის 

მრავალკომპონენტიანია. 

 

შეფასების კომპონენტების გადანაწილება 

მაქსიმალური 100 ქულის გადანაწილება და თითოეული კომპონენტის ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:  

 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა   

მათ შორის:  

  აქტივობა - 36  ქულა;  

  შუალედური გამოცდა - 24 ქულა; 

                 დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა. 

 

სტუდენტის აქტივობაში იგულისხმება სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის მიერ შესრულებული ყველა აქტივობა და 

მონაწილეობა, რაც კონკრეტული საგნის სილაბუსით არის განსაზღვრული (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკულ თუ 
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ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე აქტიურობა, პრეზენტაციების შესრულება, დისკუსიებში მონაწილეობა, საშინაო 

დავალებებისა და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულება, ესსეს წერა და სხვ. აქტივობები). 

 

ცალკეული კომპონენტის შეფასების ინდივიდუალური კრიტერიუმები, საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გაწერილია 

სასწავლო კურსების სილაბუსებში. შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო მოცულობაში (100 ქულა) 

გააჩნია შემდეგი ხვედრითი წილი: შუალედური შეფასება - 60% და დასკვნითი შეფასება - 40%. შეფასების თითოეულ ფორმას 

გააჩნია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რომლის გადალახვა აუცილებელია აღნიშნულ შეფასებაში დადებითი შედეგის 

დაფიქსირებისთვის. შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადაგენს 30-30%-

ს. შეფასების თითოეული ფორმა მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც მოიცავს შეფასების 

მეთოდს/მეთოდებს, ხოლო შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით. შეფასების კრიტერიუმები 

საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე გაწერილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში. 

 
სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული 

შეფასების ფორმები (შუალედური და დასკვნითი შეფასება) მოიცავს შეფასების კომპონენტებს, რომლებიც განსაზღვრავს 

სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხებს:  

ზეპირი გამოცდა;  

წერითი გამოცდა;  

ზეპირი გამოკითხვა;  

წერითი გამოკითხვა;  

საშინაო დავალება;  

თეორიული სამუშაო;  

პრაქტიკული სამუშაო და სხვა.  

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული 

შეფასების კომპონენტები შესაძლოა აერთიანებდეს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს: 

ტესტი;  

ქვიზი;  
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ღია კითხვა;  

ესე/ესეი;  

დემონსტრირება;  

პრეზენტაცია ქართულ და უცხოურ ენაზე;  

მოხსენებება;  

სასემინარო მოხსენება;  

რეფერატი (წერითი ნაშრომი);  

კითხვა-პასუხი;  

პრაქტიკული დავალების შესრულება;  

თეორიული დავალების შესრულება;  

ჯგუფური სამუშაოს შესრულება;  

დისკუსია-დებატებში მონაწილეობა;  

კაზუსის ამოხსნა;  

შემთხვევის განხილვა/ანალიზი;  

იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა;  

როლური თამაში;  

სიმულაცია;  

აქტიურობა პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებისას;  

შესრულებული პრაქტიკული სამუშაოების დემონსტრირება;  

სხვა.  
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სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს საქართველოს ან სხვა ქვეყნების 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამართლის მიმართულების სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც 

ორიენტირებულია შემდგომი დონის მკვლევარის მომზადებაზე. 

 

პროგრამის დასაქმების სფერო 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ეძლევა იმუშაოს ნებისმიერ იმ 

თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის მაგისტრის ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკატო 

გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები. 

 

პროგრამის პარტნიორები 

 საქართველოს პარლამენტი  

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

 თბილისის საქალაქო სასამართლო 

 საქართველოს პროკურატურა 

 აღსრულების ეროვნული ბიურო 

 სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური  

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 
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პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია, ხელი შეუწყოს სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა  საერთაშორისო მობილობასა და საზღვარგარეთ დასაქმებას. აღნიშნულის უზრუნველყოფისათვის 

ხორციელდება  უცხო ენაზე პროფესიული კომუნიკაციის კომპეტენციის განვითარება პროგრამის ფარგლებში, რისი დასტურიც 

არის ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე საგნის სავალდებულოდ გავლის გათვალისწინება.  

გერმანული, ფრანგული, ანგლო-ამერიკული სამართლის კულტურის შესწავლით სტუდენტი სამართლის თავისებურებათა, 

მართლმსაჯულების სისტემათა და იურიდიული განათლების შესახებ, შესაბამის ენაზე, მიღებული ცოდნით გააცნობიერებს ამა 

თუ იმ სამართლებრივი სისტემის კულტურას, შეძლებს უცხოურ ენაზე სწავლის, კვლევისა თუ პრაქტიკული საქმიანობის 

როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ განხორციელებას. ამასთანავე, სტუდენტი სწავლობს, თუ როგორია     

ევროკავშირის     სამართლის     გავლენა   ქართული   სამართლის განვითარებაზე. იგი,  შედარებითი   სამართლის   არსისა   და   

კომპარატივისტული   მეთოდის  გამოყენებით, ახდენს გერმანული, ფრანგული, ინგლისური სამართლის, ევროკავშირის 

სამართლისა და ქართული სამართლის შედარებას.  

პროგრამის რესურსები 

 

მატერიალური რესურსი 

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში სეუ სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ხორციელდება თანამედროვე 

ინფრასტრუქტურით აღჭურვილ კამპუსში. ფუნქციონირებს იმიტირებული სასამართლო  პროცესებისათვის სპეციალურად 

მოწყობილი და ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი დარბაზი, სადაც სისტემატიურად მიმდინარეობს 

იმიტირებული პროცესები,  როგორც შიდასაუნივერსიტეტო, ასევე ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული რესურსით სარგებლობის საშუალება აქვთ ზოგადსაგანმანათლებლო 
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სკოლების მოსწავლეებსა და სხვა ორგანიზაციებს,  რომელთა მიზანი იურიდიული განათლების მიცემა და პროფესიის  

პოპულარიზაციაა. 

სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესურსით, რომელიც რაოდენობრივად 

და ხარისხობრივად უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. აუდიტორიები აღჭურვილია 

სასწავლო პროცესის განხორციელებისათვის აუცილებელი ულტრათანამედროვე ინფრასტრუქტურით. 

სტუდენტები ინფორმირებულები არიან არსებული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობის და მოხმარების წესების შესახებ.  

ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებით განსაზღვრული ყველა 

სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას.  

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს აქვთ საშუალება, საკანონმდებლო მაცნეს ბაზებთან მუდმივად განახორციელონ წვდომა; 

უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ა(ა)იპ საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან საერთაშორისო 

ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების მომსახურებაზე. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი სამეცნიერო 

პერიოდული გამოცემები, საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მათ, გაეცნონ 

შესაბამისი მიმართულების/დარგის უახლეს სამეცნიერო მონაცემებს პროგრამის სწავლის შედეგების მისაღწევად. 

ხელმისაწვდომია ისეთი სამეცნიერო ბაზები როგორიც არის :  

 Cambridge Journals Online 

 e-Duke Journals Scholarly Collection  

 Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books  

 IMechE Journals  

 Royal Society Journals Collection  

 Openedition Journals  
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 Scopus  

 Science Direct  

 ELSEVIER 

პრაქტიკული  რესურსი 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის დასრულებისათვის სავალდებულოა სტუდენტმა გაიაროს იურიდიულ კლინიკაში 

პრაქტიკული კურსი. იურიდიული კლინიკის საქმიანობა დეტალურად არის გაწერილი შესაბამისი კურსის სილაბუსით. 

კლინიკა უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევს შესაბამის მიზნობრივ ჯგუფებს, ხოლო სტუდენტები იძენენ აუცილებელ 

პრაქტიკულ უნარებსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებით საქმიანობის გამოცდილებას. 

უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს იურიდიული კლინიკა, რომელიც მოქალაქეებს უწევს იურიდიულ კონსულტაციას, 

უზრუნველყოფს სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში საქმის განხილვაში წარმომადგენლობას და ადვოკატირებას. 

კლინიკაში ჩართულნი არიან მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებიც კლინიკის ხელმძღვანელის დახმარებით უშუალოდ 

იღებენ მონაწილეობას სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებასა და კლიენტების წარმომადგენლობაში.  

გარდა ამისა, იურიდიული კლინიკა შეიძლება განხორციელდეს სასამართლოში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, 

საადვოკატო ბიუროებში, საჯარო დაწესებულებებში, იურიდიული პროფილის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 

ორგანიზაციებში და მიზნად ისახავს სტუდენტებისათვის პრაქტიკაზე დაფუძნებული იურიდიული განათლების მიცემას. 

იურიდიული კლინიკა სტუდენტებმა შეიძლება გაიარონ იმ დაწესებულებებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს 

ურთიერთთანამშრონმლობის მემორანდუმები აქვს გაფორმებული.  

 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მოტივაციის მხარდაჭერის მიზნით, პროგრამის ფინანსურ უზრუნველყოფას ახდენს 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი აქვს ფაკულტეტს და სამაგისტრო პროგრამას.   
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პროგრამის აკადემიური  კორპუსი 

სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი 

სტატუსი 

სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და წერის 

სტანდარტები 

გიორგი ციცაგი   პროფესორი 

ინტერდისცილინარული კვლევითი ნაშრომი 
ანა ფირცხალაშვილი  პროფესორი 

გიორგი ციცაგი   პროფესორი 

სამაგისტრო ნაშრომი 

სტუდენტს საკვლევი თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეუძლია 

აირჩიოს ნებისმიერი ლექტორი სამართლის მიმართულებით სეუს 

აკადემიური პერსონალიდან ასევე მოწვეული ლექტორებიდან 

ანგლო-ამერიკული სამართლის კულტურა ქეთი თოშხუა  მოწვეული ლექტორი 

გერმანული სამართლის კულტურა ბაჩანა ჯიშკარიანი  მოწვეული ლექტორი 

ფრანგული სამართლის კულტურა  გიორგი ციცაგი   პროფესორი 

იურიდიული რიტორიკის პრაქტიკული კურსი 
ჯუღელი თეა   ასოცირებული პროფესორი 

მახარაშვილი ლევანი  მოწვეული ლექტორი 

პრაქტიკული სამართლის კურსი (Street law) ქეთევან მჭედლიშვილი მოწვეული ლექტორი 

იურიდიული კლინიკა კლინიკის ხელმძღვანელი  

შედარებითი კონსტიტუციონალიზმი ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი  

ტერიტორიული მოწყობის თანამედროვე მოდელები ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი  

სახელმწიფოების პასუხისმგებლობა საერთაშორისო 

სამართალში 

გიორგი ციცაგი   პროფესორი 

პრეზიდენტის ინსტიტუტი 
ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი  

მთავრობის პასუხისმგებლობის პრინციპები 
ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი  

ენერგიის სამართლის ევროპეიზაცია და კლიმატის 

ცვლილება 

ირაკლი სამხარაძე  მოწველი ლექტორი 

ევროპის ქვეყნების სახელმწიფო ორგანიზაციის 

კონსტიტუციური პრინციპები 

ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი  

პოლიტიკური პარტიების სამართალი 

ბესიკ ლოლაძე  პროფესორი 
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ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის ფორმები დავით მაკარიძე  მოწვეული ლექტორი 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმები თამარ ავალიანი მოწვეული ლექტორი  

საკუთრების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი საფუძვლები 
ბესიკ ლოლაძე  პროფესორი 

სესილი ქადარია  მოწვეული ლექტორი 

საერთაშორისო დაბეგვრა  დაჩი ქინქლაძე  მოწვეული ლექტორი  

საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების 

საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირება 

ნათია ჯინიუზაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

დანაშაულობის პრევენციის თანამედროვე მოდელები უშანგი ბახტაძე  მოწვეული ლექტორი 

დანაშაული და მედია უშანგი ბახტაძე  მოწვეული ლექტორი 

ევროპული სისხლის სამართალი ბაჩანა ჯიშკარიანი მოწვეული ლექტორი 

ელიტური კორუფცია გიორგი კიკნაველიძე  მოწვეული ლექტორი  

ვიქტიმოლოგია უშანგი ბახტაძე  მოწვეული ლექტორი  

იძულების ფარგლები  საპოლიციო, ადმინისტრაციულ და 
სისხლის სამართლში 

თამარ ლალიაშვილი  ასოცირებული პროფესორი 

კანონიერების პრინციპი სისხლის სამართლის პროცესში 

სერგო ჭელიძე  პროფესორი 

ორგანიზებული დანაშაული -კვალიფიკაციის საკითხები 

გიორგი კიკნაველიძე  ასოცირებული პროფესორი 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

სამართალწარმოების პრაქტიკა სისხლის სამართლის 

ნორმებთან დაკავშირებით 

თამარ ლალიაშვილი  ასოცირებული პროფესორი 

სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო პრაქტიკა 
ბაჩანა ჯიშკარიანი  მოწვეული ლექტორი 

შედარებითი სისხლის სამართალი 
კახაბერ წიქარიშვილი  პროფესორი 

საერთაშორისო სისხლის სამართალი 
ბაჩანა ჯიშკარინია მოწვეული ლექტორი 

ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი დახურული ტიპის 

დაწესებულებებში  

 

გივი მიქანაძე  ასოცირებული პროფესორი 
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არასაპატიმრო სასჯელები და ვადამდე გათავისუფლების 

სისტემა 

გივი მიქანაძე  ასოცირებული პროფესორი 

გარიგებები სამოქალაქო სამართალში 
ნათია მახათაძე 

ლევან გვარამია  

მოწვეული ლექტორი 

მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი  
მარიამ ცისკაძე  მოწვეული ლექტორი 

კორპორაციული მართვა 
ქეთი ქოქრაშვილი  

 ლალი ლაზარაშვილი  

მოწვეული ლექტორი 

საინვესტიციო სამართალი  
მიხეილ დაუშვილი  

ქეთევან თოშხუა  

მოწვეული ლექტორი 

 
  

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის პრაქტიკული 

კურსი 

ქეთევან ბერეკაშვილი მოწვეული ლექტორი 

საქართველოს კონკურენციის სამართალი 
სალომე ქავთარაძე  

ირინე ჩიხლაძე 

მოწვეული ლექტორი  

საწარმოთა რეორგანიზაცია შედარებით სამართლებრივ 

პერსპექტივაში 

ლალი ლაზარაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

სახელშეკრულებო თავისუფლება კერძო სამართალში 
თინათინ ჩაჩანიძე    

პროფესორი  

მტკიცებითი სამართლის პრაქტიკული კურსი  ილონა გაგუა პროფესორი  

ბიზნეს დავები და სასამართლო პრაქტიკა ილონა გაგუა  პროფესორი   

შედარებითი სადაზღვევო სამართალი 
მარიამ ცისკაძე  მოწვეული ლექტორი 

სამართლებრივი სახელმწიფო მდგომარეობის პრობლემები 

პერსპექტივები  

 

ნათია მახათაძე  მოწვეული ლექტორი  

ადამიანის უფლებათა პოლიტიკური სამართლებრივი და 

ეთიკური ასპექტები 

   

 

ანა ფირცხალაშვილი  პროფესორი 
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უმცირესობათა უფლებების დაცვის სამართლებლივი 

სტანდარტები 

 

თამარ ავალიანი  მოწვეული ლექტორი 

 სანივთო სამართლებრივი დავების განხილვის სპეციფიკა  
მარიამ ცისკაძე მოწვეული ლექტორი  

სახელშეკრულებო დავების განხილვის თავისებურებანი 
მარიამ ცისკაძე მოწვეული ლექტორი  
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 

  

 

 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 
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C
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სუ
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ი
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სტუდენტის სასწავლო  

დატვირთვა 

კრედიტების სემესტრული განაწილება 

ლ
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მუ
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ო
ბ
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I II III IV 

ძირითადი სწავლების სფეროს სასწავლო კურსები 

 

A სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსები 
45 

 

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი სავალდებულო კრედიტების 

რაოდენობა 

I II III IV 

    

კერძო  სამართალი  

1 
გარიგებები სამოქალაქო 

სამართალში 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

2 

მოთხოვნის 

უზრუნველყოფის 

სამართალი  

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

3 კორპორაციული მართვა 5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    
  

4 საინვესტიციო სამართალი  5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    
  

5 
საერთაშორისო დაბეგვრის 

სამართალი  
5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    
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6 

საოჯახო და 

მემკვიდრეობითი 

სამართლის პრაქტიკული 

კურსი 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

7 
საქართველოს 

კონკურენციის სამართალი 
5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

8 

სანივთო სამართლებრივი 

დავების განხილვის 

სპეციფიკა 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

9 

საზიარო უფლებები, 

უსაფუძვლო 

გამდიდრებისა და 

დელიქტური სამართალი 

(შედარებით-

სამართლებრივი ანალიზი) 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

10 

სახელშეკრულებო 

თავისუფლება კერძო 

სამართალში 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

11 
შედარებითი სადაზღვევო 

სამართალი 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

12 
ბიზნესდავები და 

სასამართლო პრაქტიკა 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

13 
მტკიცებითი სამართლის 

პრაქტიკული კურსი 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

სისხლის სამარალი  

1 დანაშაული და მედია 5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75      

2 
ევროპული სისხლის 

სამართალი 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

3 ელიტური კორუფცია 5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    
  

4 ვიქტიმოლოგია 5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    
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5 

კანონიერების პრინციპი 

სისხლის სამართლის 

პროცესში 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

6 
საერთაშორისო სისხლის 

სამართალი  
5 125 

ინგლის

ური 

B2.2 
30 15 - - 2 3 50 

75 
   

  

7 

ორგანიზებული 

დანაშაული -

კვალიფიკაციის 

საკითხები 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

8 
შედარებითი სისხლის 

სამართალი 
5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 

75 
   

  

9 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოების 

პრაქტიკა სისხლის 

სამართლის ნორმებთან 

დაკავშირებით 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 

75 

   

  

10 

სისხლის სამართლის 

დოგმატიკა და 

სასამართლო პრაქტიკა 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 

75 

   

  

11 

დანაშაულობის 
პრევენციის თანამედროვე 
მოდელები 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 

75 

   

  

12 

იძულების ფარგლები  
საპოლიციო, 
ადმინისტრაციულ და 
სისხლის სამართლში  

5 125 არ აქვს  30 15 - - 2 3 50 

75 

   

  

13 

ადამიანის უფლებათა 
მონიტორინგი 
დახურული ტიპის 
დაწესებულებებში 

5 125 არ აქვს  30 15 - - 2 3 50 

75 

   

  

14 
არასაპატიმრო სასჯელები 
და ვადამდე 
გათავისუფლების სისტემა 

5 125 არ აქვს  30 15 - - 2 3 50 
75 
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საჯარო სამართალი  

1 
შედარებითი 

კონსტიტუციონალიზმი 
5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

2 

ტერიტორიული 

მოწყობის თანამედროვე 

მოდელები 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

3 

სახელმწიფოების 

პასუხისმგებლობა 

საერთაშორისო 

სამართალში 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

4 
პრეზიდენტის 

ინსტიტუტი 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

5 

მთავრობის 

პასუხისმგებლობის 

პრინციპები 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

6 

ენერგიის სამართლის 

ევროპეიზაცია და 

კლიმატის ცვლილება 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

7 

ადამიანის უფლებათა 

დაცვის საერთაშორისო 

მექანიზმები 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

8 

ევროპის ქვეყნების 

სახელმწიფო 

ორგანიზაციის 

კონსტიტუციური 

პრინციპები 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

9 

საერთაშორისო საჰაერო 
გადაყვანა-გადაზიდვის 
სამერთაშორისო 
სამართლებრივი 
რეგულირება 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    
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10 

ადამიანის უფლებათა  

პოლიტიკური, 

სამართლებრივი და 

ეთიკური  

 ასპექტები 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

11 

ადმინისტრაციული 

ორგანოების საქმიანობის 

ფორმები 

5 125 არ აქვს 30 15 - - 2 3 50 75    

  

12 

საკუთრების 

კონსტიტუციურ-

სამართლებრივი 

საფუძვლები 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75    

  

 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

ბლოკი 

 

30 

( 15+10+5 ) 

ECTS 

სამოქალაქო განათლები პრაქტიკული კურსის და იურიდიული კლინიკის გავლა ხდება სტუდენტის მიერ 
არჩეულ სემესტრში (II-IV)კრედიტების საერთო რაოდენობის სემესტრული/წლიური შეზღუდვების 
გათვალისწინებით 

კლინიკა 15 375 შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა      

1 იურიდიული კლინიკა 15 375 
იურიდიული რიტორიკის 

პრაქტიკული კურსი 

ლექცია 

კლინიკის ფარგლებში ან 

საადვოკატო ბიუროში 

პრაქტიკული მუშაობა 
შუალ. დასკვ საკონტ დამოუკ      

30 150 2 3 185 190   15   

პრაქტიკული სამართლის კურსი 10 250 შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა      

1 

სამოქალაქო განათლების 

პრაქტიკული კურსი 

(Street law) 

10 250 არ აქვს 30 
30 
(გაკვეთ

ილი) 
- - 2 3 65 185 10 

    

რიტორიკა 5 125 შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა      

1 
იურიდიული რიტორიკის 

პრაქტიკული კურსი 
5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75 5 

    

სამართლის კვლევით-

მეთოდოლოგიური ბლოკი 

45 

(10+10+5+20 ) 

ECTS 

კვლევით მეთოდოლოგიური ბლოკის ფარგლებში სტუდენტი პირველ და მესამე სემესტრში გადის მის 
სავალდებულო კომპონენტებს - სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგიასა და წერის სტანდარტებს და ასრულებს 
ინტერდისციპლინარულ კვლევით ნაშრომს, ასევე, მეორე სემესტრში გადის შესაბამისი სამართლის კულტურის კურსს 
სამაგისტრო გამოცდებზე არჩეული ენის შესაბამისად 

 

სამართლის კულტურა 10 250 შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა      
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სასწავლო კომპონენტების მიხედვით განაწილება  

1 
ანგლო-ამერიკული 

სამართლის კულტურა 
10 250 საუნივერსიტეტო 

გამოცდა შესაბამის 

ენაში 

(ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული) 

30 30 - - 2 3 65 185  

10 

   

2 
გერმანული სამართლის 

კულტურა 
10 250 30 30 - - 2 3 65 185  

   

3 
ფრანგული სამართლის 

კულტურა  
10 250 30 30 - - 2 3 65 185  

   

ინტერდისცილინარული 

კვლევითი ნაშრომი 
10 250 შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა     

 

1 
ინტერდისციპლინარული 

კვლევითი ნაშრომი 
10 250 

სამართლებრივი 

კვლევის 

მეთოდოლოგია და 

წერის სტანდარტები 

45 - - - 2 3 50 200   10 

  

სამართლებრივი კვლევის 

მეთოდოლოგია და წერის 

სტანდარტები 

5 125 შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა     

 

1 

სამართლებრივი კვლევის 

მეთოდოლოგია და წერის 

სტანდარტები 

5 125 არ აქვს 15 30 - - 2 3 50 75 5 

    

სამაგისტრო ნაშრომი 20 500 
წინაპირობა:   

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა    20  

1 სამაგისტრო ნაშრომი 20 500 
ინტერდისციპლინარული 

კვლევითი ნაშრომი 

   კონსულტ        
20 

 

- - - 30  5 35 465     

 
                                                    

სულ 
120  
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A 
სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

 

45 

B პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ბლოკი 

 
30 

1.  სამოქალაქო განათლების პრაქტიკული კურსი (Street 

law) 

10 

2.  კლინიკა 15 

3.  იურიდიული რიტორიკის პრაქტიკული კურსი 5 

D სამართლის კვლევით-მეთოდოლოგიური ბლოკი 45 

1.  სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და წერის 

სტანდარტები 
5 

2.  სამართლის კულტურა 5 

3.  ინტერდისციპლინარული კვლევითი ნაშრომი 10 

4.  სამაგისტრო ნაშრომი 20 

 სულ 120 

 

 

სემესტრების მიხედვით განაწილება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

სულ 

30 30 30 30 120 
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