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ზოგადი ინფორმაცია 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:           სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

                                                                                              Bachelors education program Law  

 

უმაღლესი განათლების საფეხური:                       ბაკალავრიატი 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:                        სამართლის ბაკალავრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:                           აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი) 

ფართო სფერო:                                                                  ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი 

ვიწრო სფერო:                                                                    სამართალი 

დეტალური სფერო:                                                          სამართალი 

 

სწავლის ხანგრძლივობა:                        4 აკადემიური წელი, 8 სემესტრი 

სწავლების ფორმა:            დასწრებული 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:           240 ESTS კრედიტი /6000 ასტრონომიული საათი/ 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:                                        სამართლის ბაკალავრი (Bachelor of Law LLB)  

 

სწავლების ენა:                           ქართული 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:                         სერგო ჭელიძე,  სამართლის დოქტორი, სეუს პროფესორი   
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 პროგრამის აღწერა 

 

თანამედროვე ცივილიზებული სახელმწიფოების უმაღლესი განათლების სფეროში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სპეციალობა 

სამართალმცოდნეობაა, ხოლო  იურიდიული სკოლის არსებობა სახელმწიფო მნიშვნელობის თემაა. აქ მიზეზი ცხადი და 

მარტივია - სამართლებრივი სახელმწიფოს საძირკველი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებაა, რომელიც, თავის მხრივ, უზენაეს  

ღირებულებად აღიარებს ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს.  სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის 

მუდმივად საჭიროა  ურთიერთდამოკიდებულების გაწონასწორება, შესწავლა, რიგი შეზღუდვების დადგენა, თავისუფლებების 

აღიარება და უზრუნველყოფა. სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს, რომ მოთხოვნა ხარისხიანი იურიდიულ განათლების 

მიღებაზე საკმაოდ მაღალია. სეუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის შინაარსი სრულიად განსხვავდება სხვა მოქმედი 

საბაკალავრო პროგრამებისაგან, რაც დასტურდება პროგრამის სტრუქტურითა და შეთავაზებული სასწავლო კურსების 

მრავალფეროვნებით. 

პროგრამის მისია 

დარგში არსებული გამოწვევების სწრაფი და დროული გამოძახილია პროგრამის მუდმივი განახლება - არჩევითი სასწავლო 

კურსების შინაარსისა და სტრუქტურის სისტემატური სინქრონიზაცია გამოარჩევს სეუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამას. 

უმაღლესი ხარისხის  თანამედროვე იურიდიული განათლების მიცემით პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ გარანტია, 

შეიძინონ დასაქმებისათვის აუცილებელ ცოდნასთან ერთად, პროფესიული, პრაქტიკული უნარები, რომელიც მათ დაეხმარება, 

გახდნენ წარმატებული იურისტები. 

სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამაში შემოთავაზებულია რამდენიმე სრულიად ახალი სასწავლო დისციპლინა, რომელიც 

ამ პროგრამისათვის იქნა სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსის სახით შემუშავებული. ამ მხრივ აღსანიშნავია ადამიანის 

უფლებების მიმართულების  საფუძვლიანი სწავლება, ენერგეტიკის სამართლისა და გარემოს დაცვის საკითხების, სპორტის 

სამართლის და სხვა სასწავლო კურსების შეთავაზება. 

განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული სწავლების ისეთ მეთოდზე, როგორიცაა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, 

რომელიც, თავის მხრივ, რამდენიმე მეთოდს მოიცავს და სტუდენტებს, სამართლის სხვადასხვა დარგში წამოჭრილი პრობლემის 

დამოუკიდებლად გადაჭრაზე მუშაობის უნარის გარდა, განუვითარებს იურისტის პრაქტიკული საქმიანობის 

განხორციელებისათვის  აუცილებელ უნარებს. 
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პროგრამა მოიცავს სავალდებულო კომპონენტს სახით პრაქტიკული უნარებისა და პროფესიული ეთიკის კურსს. აღნიშნული 

კურსი ხორციელდება  სეუში განთავსებული იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, რომელსაც გამოცდილი პრაქტიკოსი 

იურისტები ხელმძღვანელობენ.   

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურთან თანამშრომლობა, რომელთა უშუალო 

ჩართულობითაც მიმდინარეობს  უფასო იურიდიული დახმარების გაწევა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის. 

პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, რომელთა დიდ ნაწილს წამყვან ევროპულ 

უნივერსიტეტებში აქვს მიღებული იურიდიული განათლება, განხორციელებული აქვთ კვლევა და იმავდროულად ეწევიან 

პრაქტიკულ საქმიანობას.  პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობენ ასევე პრაქტიკოსი იურისტები, რომლების სასწავლო 

კურსების პრაქტიკულ ნაწილს უძღვებიან ან/და დამოუკიდებლად მიჰყავთ კურსი. 

 

პროგრამის მიზანი 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზნებია: 

 

✓ შესძინოს ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, 

სამართლის არსის, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, აგრეთვე ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, 

ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ; 

✓ შესძინოს ფართო ცოდნა საჯარო, კერძო, სისხლის და საერთაშორისო სამართლის სფეროში; 

✓ გამოუმუშავოს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, სამართლებრივ საკითხებზე  

გადაწყვეტილების მიღების, გადაწყვეტილების დასაბუთების, იურიდიული ხასიათის დოკუმენტებზე 

მუშაობის უნარი; 

✓ გამოუმუშავოს მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე საჯარო, კერძო, სისხლის და 

საერთაშორისო სამართლის სფეროში არსებული სამართლებრივი პრობლემის გადაწყვეტის თეზისის 

განვითარების, შერჩეული მიდგომის დასაბუთების და შესაბამისი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 
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✓ გამოუმუშავოს მშობლიურ ან/და უცხო ენებზე საჭირო ინფორმაციის, საკანონმდებლო ცვლილებების, 

სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მიდევნებისა და მოძიების, ცოდნის განახლებისა და 

სწავლის უნარი, ასევე მოძიებული ინფორმაციის თაობაზე, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, 

ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი; 

✓ გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის 

უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის, პროფესიული ეთიკისა და 

სამართლებრივი ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

 

 

სწავლის შედეგები 

ზოგადი და დარგობრივი  კომპეტენციები : 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

 

აღწერს: 

 

I. სამართლის არსს, ნიშნებს, ფუნქციებს, ძირითად პრინციპებს და მათ მნიშვნელობას სამართლებრივი სისტემის 

ფორმირებისათვის, სამართლებრივ სისტემებს, სამართლებრივი მოწესრიგების მეთოდებსა და სტადიებს, განმარტების 

მეთოდებს, სამართლის ნორმის სტრუქტურას და სახეებს, ქართული სამართლის სისტემის ძირითად თავისებურებებს, 

პრინციპებსა და ინსტიტუტებს, სამართლებრივი ურთიერთობის ელემენტებს, სამართლის ნორმის შეფარდების 

სტადიებს, ქართული სამართლის ისტორიულ წყაროებს. 

II. სახელმწიფო მოწყობის ძირითად პრინციპებს და ეროვნული მოდელის თავისებურებებს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკითხებს, ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს, ადმინისტრაციული სამართლის 

პრინციპებს, ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის ფორმებს და ადმინისტრაციული წარმოების სახეებს, 

საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების სტადიებს და თავისებურებებს. 
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III. კერძო სამართლის სისტემას, სამოქალაქო სამართლის ცნებებს, სანივთო სამართლის სისტემას და პრინციპებს, 

სახელშეკრულებო და კანონისმიერ ვალდებულებით ურთიერთობებს, საოჯახო და მემკვიდრეობით სამართლებრივ 

ურთიერთობებს, სამეწარმეო თავისუფლებისა და შრომის უფლების დაცვის ეროვნულ მექანიზმებს, ასევე სამოქალაქო 

სამართალწარმოების სტადიებს და თავისებურებებს. 

IV. სისხლის სამართლის არსს და პრინციპებს, დანაშაულის არსს და სახეებს, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

თავისებურებებს, სასჯელთა სისტემას,  სისხლის სამართალწარმოების ძირითად პრინციპებს, სტადიებს და 

თავისებურებებს. 

V. საერთაშორისო სამართლის სისტემას, საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითად პრინციპებს და ინსტიტუტებს, 

საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობების თავისებურებებს, საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის 

თანაფარდობას. 

 

განსაზღვრავს: 

 

VI. სამართლებრივი დავის წარმოშობის მიზეზებს და მათი სამართლებრივი საშუალებებით გადაწყვეტის გზებს.  

 

უნარი 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

 

VII. ახდენს მიღებული ცოდნის საფუძველზე სამართლის სფეროში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას და 

შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის გზებს უახლესი მეთოდების გამოყენებით. 

VIII. ადგენს სამართლებრივ დოკუმენტებს;  

IX. აანალიზებს და იყენებს სამართლის ნორმებს იურიდიული მოქმედებების განხორციელების მიზნით; 

X. შეიმუშავებს დავის გადაწყვეტის სტრატეგიას და ტაქტიკას ეთიკის ნორმების გათვალისწინებით;  

XI. აანალიზებს სამართლის სფეროში არსებულ პრობლემებს, ავითარებს მათი გადაწყვეტის გზებს, აყალიბებს 

დასაბუთებულ დასკვნებს, მსჯელობს სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ზეპირი და წერითი ფორმით, 

მშობლიურ ან/და უცხო ენაზე; შეიმუშავებს დავის გადაწყვეტის სტრატეგიას და ტაქტიკას ეთიკის ნორმების 

გათვალისწინებით. 
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XII. მოიძიებს სამართლის წყაროებს, საკანონმდებლო ცვლილებებს, სასამართლო პრაქტიკას, სამეცნიერო სიახლეებს. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა    

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

 

XIII. მონაწილეობს სამართალწარმოების პროცესში სამართლებრივი ღირებულებების გათვალისწინებით და იურისტის 

ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს;  

XIV. წარმართავს საკუთარი და სხვების განვითარებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, ინდივიდუალური  და გუნდური 

მუშაობის ძირითადი პრინციპების დაცვით;   

XV. ავლენს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპით, ცოდნის განახლების უნარს. 

 

კომპეტენციების  რუკა 

 

სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებთან  შესაბამისობა  

 

 

სპეციალობის სავალდებულო 

სასწავლო კურსები 

სწავლის შედეგები 

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

I შესავალი 

სამართალმცოდნეობაში 
√ √              

II ქართული სამართლის 

ისტორია 
√ √              

III შესავალი სამოქალაქო 

სამართალში 
√  √    √  √  √ √    

IV სანივთო სამართალი   √    √  √  √ √  √  

V ვალდებულებითი 

სამართალი ზოგადი ნაწილი 
√  √    √  √  √ √    
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VI საკონსტიტუციო სამართალი  √    √ √ √ √  √ √    

VII სისხლის სამართლის 

ზოგადი ნაწილი 
   √  √ √  √  √ √  √ √ 

VIII 
ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებები 

 √    √ √ √ √  √  √  √ 

IX სისხლის სამართლის კერძო 

ნაწილი I  
√   √  √ √ √ √  √ √    

X სახელშეკრულებო 

სამართალი 
√  √   √ √ √ √  √ √   √ 

XI 
ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

სამართალი  

 √    √ √  √  √ √    

XII 
კანონისმიერი 

ვალდებულებითი 

ურთიერთობები  

√  √   √ √  √  √ √    

XIII ზოგადი ადმინისტრაციული 

სამართალი 
 √    √ √ √ √  √ √  √  

XIV სისხლის სამართლის 

კერძო ნაწილი II 
   √  √ √  √  √ √  √  

XV სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი I 
√  √   √  √ √  √ √ √ √  

XVI სისხლის სამართლის  

პროცესი I 
  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √  

XVII 
საოჯახო და 

მემკვიდრეობითი 

სამართალი 

  √   √ √  √  √ √  √  

XVIII სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი II 
 √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √  

XIX ადმინისტრაციული 

სამართლის პროცესი 
√ √    √ √ √ √ √ √ √ √ √  

XX იურიდიულ პროფესიათა 

ეთიკა 
√      √  √ √ √ √ √ √  
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XXI სისხლის სამართლის  

პროცესი II 
√   √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  

XXII საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი 
√    √  √  √  √ √  √  

XXIII თანამედროვე საკორპორაციო 

სამართალი  
  √   √ √ √ √ √      

XXIV 
შრომისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის  

სამართალი 

  √   √ √ √ √ √      

XXV საკონსტიტუციო 

მართლმსაჯულება  
√ √    √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

XXVI იურიდიული კლინიკა   √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

XXVI

I 

კანონმდებლობის თეორია, 

მეთოდიკა და 

საკანონმდებლო ტექნიკა 

√ √            √ √ 

XXVI

II 

რომის სამართლის 

საფუძვლები √ √              

XXIX სამართლებრივი აზროვნების 

ისტორია  
√ √              

XXX სამართლებრივი წერა √      √ √ √ √ √ √  √ √ 

XXXI ქართული სამართლებრივი 

აზრის ისტორია  
√             √ √ 

XXXI

I 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 

სისხლის სამართალში    √   √ √ √ √ √ √  √ √ 

XXXI

I 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 

სამოქალაქო სამართალში   √    √ √ √ √ √ √  √ √ 

XXXI

II 

კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და 

მეთოდები ადამიანის 

უფლებებში 

 √     √ √ √ √ √ √  √ √ 

XXXI
კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და 

მეთოდები ადმინისტრაციულ 
 √     √ √ √ √ √ √  √ √ 
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V სამართლში 

 

 

პროგრამის  მიზნებისა  და სწავლის  შედეგების  რუკა  

 

პროგრამის მიზნები სწავლის შედეგები 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია სტუდენტს: 

 

შესძინოს ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული 

სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, 

სამართლის არსის, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, 

აგრეთვე ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, 

ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ; 

შესძინოს სიღრმისეული ცოდნა საჯარო, კერძო, სისხლის 

და საერთაშორისო სამართლის სფეროში. 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტი: 

 

აღწერს: 

სამართლის არსს, ნიშნებს, ფუნქციებს, ძირითად პრინციპებს და მათ 

მნიშვნელობას სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის, 

სამართლებრივ სისტემებს, სამართლებრივი მოწესრიგების მეთოდებსა და 

სტადიებს, განმარტების მეთოდებს, სამართლის ნორმის სტრუქტურას და 

სახეებს, ქართული სამართლის სისტემის ძირითად თავისებურებებს, 

პრინციპებსა და ინსტიტუტებს, სამართლებრივი ურთიერთობის 

ელემენტებს, სამართლის ნორმის შეფარდების სტადიებს, ქართული 

სამართლის ისტორიულ წყაროებს;  

სახელმწიფო მოწყობის ძირითად პრინციპებს და ეროვნული მოდელის 

თავისებურებებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს, 

ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს, ადმინისტრაციული 

სამართლის პრინციპებს, ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის 

ფორმებს და ადმინისტრაციული წარმოების სახეებს, საკონსტიტუციო და 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების სტადიებს და თავისებურებებს; 

კერძო სამართლის სისტემას, სამოქალაქო სამართლის ცნებებს, სანივთო 

სამართლის სისტემას და პრინციპებს, სახელშეკრულებო და კანონისმიერ 

ვალდებულებით ურთიერთობებს, საოჯახო და მემკვიდრეობით 

სამართლებრივ ურთიერთობებს, სამეწარმეო თავისუფლებისა და შრომის 

უფლების დაცვის ეროვნულ მექანიზმებს, ასევე სამოქალაქო 
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სამართალწარმოების სტადიებს და თავისებურებებს; 

სისხლის სამართლის არსს და პრინციპებს, დანაშაულის არსს და სახეებს, 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებებს, სასჯელთა 

სისტემას,  სისხლის სამართალწარმოების ძირითად პრინციპებს, სტადიებს 

და თავისებურებებს; 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითად პრინციპებს და 

ინსტიტუტებს, საერთაშორისოსამართლებრივი პასუხისმგებლობების 

თავისებურებებს. 

განსაზღვრავს: 

სამართლებრივი დავის წარმოშობის მიზეზებს და მათი სამართლებრივი 

საშუალებებით გადაწყვეტის გზებს.  

სამართლის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია სტუდენტს: 

 

გამოუმუშავოს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, 

სამართლებრივ საკითხებზე  გადაწყვეტილების მიღების, 

გადაწყვეტილების დასაბუთების, იურიდიული ხასიათის 

დოკუმენტებზე მუშაობის უნარი. 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტი: 

 

ახდენს მიღებული ცოდნის საფუძველზე სამართლის სფეროში არსებული 

პრობლემების იდენტიფიცირებას და შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის 

გზებს; 

ადგენს სამართლებრივ დოკუმენტებს; 

აანალიზებს და იყენებს სამართლის ნორმებს იურიდიული მოქმედებების 

განხორციელების მიზნით. 

სამართლის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია სტუდენტს: 

 

გამოუმუშავოს მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის 

საფუძველზე საჯარო, კერძო, სისხლის და საერთაშორისო 

სამართლის სფეროში არსებული სამართლებრივი 

პრობლემის გადაწყვეტის თეზისის განვითარების, 

შერჩეული მიდგომის დასაბუთების და შესაბამისი 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტი: 

 

აანალიზებს სამართლის სფეროში არსებულ პრობლემებს, ავითარებს მათი 

გადაწყვეტის გზებს, აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს;  

შეიმუშავებს დავის გადაწყვეტის სტრატეგიას და ტაქტიკას ეთიკის 

ნორმების გათვალისწინებით. 

 

სამართლის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია სტუდენტს: 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტი: 
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გამოუმუშავოს მშობლიურ ან/და უცხო ენებზე საჭირო 

ინფორმაციის, საკანონმდებლო ცვლილებების, 

სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების 

მიდევნებისა და მოძიების, ცოდნის განახლებისა და 

სწავლის უნარი, ასევე მოძიებული ინფორმაციის თაობაზე, 

იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ზეპირი და 

წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი. 

 

მოიძიებს სამართლის წყაროებს, საკანონმდებლო ცვლილებებს, 

სასამართლო პრაქტიკას, სამეცნიერო სიახლეებს, მსჯელობს 

სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან ზეპირი და წერითი ფორმით, 

მშობლიურ ან/და უცხო ენაზე. 

 

 

სამართლის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია სტუდენტს: 

 

გამოუმუშაოს სამართლის სფეროში პრაქტიკული 

საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, 

სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის, 

პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი 

ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

სამართლის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ სტუდენტი: 

 

მონაწილეობს სამართალწარმოების პროცესში სამართლებრივი 

ღირებულებების გათვალისწინებით და იურისტის ეთიკური და 

პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, პატივს სცემს ადამიანის 

უფლებებს; 

წარმართავს საკუთარი და სხვების განვითარებაზე ორიენტირებულ 

საქმიანობას, ინდივიდუალური  და გუნდური მუშაობის ძირითადი 

პრინციპების დაცვით;   

ავლენს ცოდნის განახლების უნარს. 
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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. 

 

ბლოკი 

 

ბლოკის აღწერა 

ECTS 

კრედიტი 

სპეციალობის სავალდებულო 

სასწავლო კურსები 

 სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების ნუსხა შეესაბამება  

სამართლის სწავლების დარგობრივი მახასიათებლის დოკუმენტს,  ასევე 

იურისტისათვის აუცილებელი დარგობრივი კომპეტენციების 

ფორმირებასა და განვითარებას, პრაქტიკული და საბაზისო კვლევითი 

უნარების განვითარებას. 

135 

იურიდიული კლინიკა 
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს 

პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე მიმართულ კომპონენტს - 

იურიდიული კლინიკის ფარგლებში. 

10 

სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსები 

ბლოკი ემსახურება სამართლის ცალკეულ დარგებში ცოდნის გაღრმავებას, 

სფეროში სპეციფიკური საკითხების შესახებ ცოდნისა და პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების განვითარებას.  სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

სტუდენტს საშუალებას აძლევს  საკუთარი სურვილისა და ინტერესების 

გათვალისწინებით მოახდინოს სწავლების კონცენტრირება და  გაიღრმავოს 

ცოდნა სამართლის ცალკეულ დარგებში. სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსების მრავალფეროვანი არჩევანი სტუდენტისათვის არ არის 

შეზღუდული მიმართულებების მიხედვით. 

სპეციალიზაციის საგნების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი, შესაძლოა 

ცალკეული საგნები სტუდენტმა გაიაროს სხვა (ანუ არარეკომენდებულ) 

35 
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სემესტრში წინაპირობების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაცვით. 

სპეციალობის 

სავალდებულო/არჩევითი 

სასწავლო კურსები - სამართლის 

მეთოდები და საფუძვლები 

 

ბლოკი მიზნად ისახავს სტუდენტს მისცეს საშუალება, აირჩიოს 

სამართლის  მეთოდებისა და საფუძვლების მოდულის ფარგლებში 

აირჩიოს - რისი შესწავლა სურს - ერთის მხრივ, არჩევანის გაკეთება 

შეუძლია -  საკანონმდებლო ტექნიკას, რომის სამართალსა თუ 

სამართლებრივი აზროვნების ისტორიის კურსებს შორის, ხოლო, მეორეს 

მხრივ - კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის ნაწილიდან სპეციალობის 

მიხედვით შეუძლია აირჩიოს ერთ-ერთი:  

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში; 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში; 

კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და მეთოდები ადამიანის უფლებებში; 

კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და მეთოდები ადმინისტრაციულ სამართალში. 

8 

საუნივერსიტეტო 

სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი საუნივერსიტეტო არჩევითი 

დისციპლინების საფუძველზე ერკვევა მთელი რიგი  მეცნიერებების 

საფუძვლებში (ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, დიპლომატიის ისტორია, 

მენეჯმენტი, ეკონომიკის საფუძვლები და სხვა.) და იღებს ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების იმ ზოგადტრანსფერულ უნარებს, რომელსაც 

წარმატებით გამოიყენებს საკუთარი სპეციალობის ათვისების პროცესში. 

12 

საუნივერსიტეტო 

სავალდებულო უცხო ენის 

ბლოკი 

სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსული, ესპანური) ბლოკი 30 კრედიტის ოდენობით, 

არანაკლებ დარგობრივი უცხო ენის ჩათვლით, ენობრივი დონის სასწავლო 

კურსების წინაპირობების გათვალისწინებით. 

დაბალი ენობრივი კომპეტენციის დონის მქონე ან დარგობრივი ენის 

გაღრმავებით დაინტერესებული სტუდენტებისათვის დასაშვებია 

დამატებითი კრედიტების ათვისება ენის კომპონენტში თავისუფალი 

არჩევითი კრედიტების  ხარჯზე უნივერსიტეტის ენობრივი კომპეტენციის 

დადგენის წესის შესაბამისად. 

30 
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თავისუფალი სასწავლო 

კურსები 

თავისუფალ სასწავლო კურსს სტუდენტი ირჩევს საქართველოს ეროვნულ 

უნივერსიტეტ სეუ-ში რეალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში არსებული სავალდებულო ან/და არჩევითი სასწავლო 

დისციპლინებიდან, სასწავლო კურსის შესწავლისათვის 

გათვალისწინებული შესაბამისი წინაპირობების დაცვით. 

10 

 

სწავლების ორგანიზება 

 

ზოგადი აღწერა 

 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტი) და ითვალისწინებს 240 ECTS კრედიტის 

დაგროვებას, რაც 6000 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 - პერიოდი დამატებითი გამოცდებისთვის. 

სასწავლო კვირა  არის  დროის  პერიოდი,  რომელზეც  ნაწილდება  საშუალო  აკადემიური 
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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.  

პროგრამა დასრულებულად ითვლება, როცა სტუდენტი დააგროვებს არანაკლებ 240 ECTS კრედიტს, რაც გულისხმობს 

პროგრამით გათვალისწინებული სფეროს ძირითადი, არჩევითი და თავისუფალი კომპონენტის შესრულებას.  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ 

კანონმდებლობას, გაწერილია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, განთვასებულია ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია 

ყველა დაინტერესებული მხარისათვის.  

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვთ სრული ზოგადი განათლების ატესტატის 

მქონე საქართველოს მოქალაქეებს,  ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე უნივერსიტეტში სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა დასაშვებია საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით (საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“, მუხ. 52). 

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ პირი ვალდებულია უნივერსიტეტს წარუდგინოს სრული ზოგადი ან მასთან 

გათანაბრებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო 

აღრიცხვას დაქვემდებარებულმა პირმა -  სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა დასაშვებია სწავლების პირველი აკადემიური წლის 

დასრულების შემდეგ. მობილობა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ,  საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

აქტით დამტკიცებული სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს გადაწყვეტილების/თანხმობის საფუძველზე. 

 

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);  

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

საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

ლაბორატორიული მეცადინეობა უფრო თვალსაჩინოა და ამა თუ იმ მოვლენის ან პროცესის აღქმის საშუალებას იძლევა. 

ლაბორატორიაში სტუდენტი სწავლობს ექსპერიმენტის ჩატარებას. ლაბორატორიული მეცადინეობის დროს სტუდენტი უნდა 

ეუფლებოდეს მოწყობილობათა გამართვას, რეგულირებასა და მუშაობის რეჟიმის დადგენას. სასწავლო ლაბორატორიებში 

გამომუშავებული ჩვევები ლექციებზე მოსმენილი თეორიული მასალის გააზრების საშუალებას იძლევა. 

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 

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. 

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. 
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სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე მიმართულ 

კომპონენტს  - იურიდიულ კლინიკას,  სადაც სტუდენტები, რეალურ საქმეებზე მუშაობით, დაეუფლებიან იურისტისათვის 

აუცილებელ პრაქტიკულ უნარებს და გაიღრმავებენ პროფესიული ეთიკის ცოდნას, ასევე იურიდიული შინაარსის  

დოკუმენტებზე მუშაობის უნარს. 

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. 
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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 

 

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; 
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                 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 

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 საბაკალავრო 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;  

ზეპირიგამოკითხვა;  

წერითი გამოკითხვა;  

საშინაო დავალება;  

თეორიული სამუშაო;  

პრაქტიკული სამუშაო და სხვა.  
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სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული 

შეფასების კომპონენტები შესაძლოა აერთიანებდეს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს: 

ტესტი;  

ქვიზი;  

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 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს 

საქართველოს ან სხვა ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც 

ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტისა და მკვლევარის მომზადებაზე.  

სტუდენტი უფლებამოსილია სწავლა განაგრძოს როგორც სამართლის კონკრეტული დარგის, ასევე სხვა სპეციალობით, იმის 

გათვალისწინებით, თუ რას წარმოადგენს ბაკალავრის შემდგომი განათლების მიღების მიზანი - ცოდნის გარღმავება თავისი 

სპეციალობით, თუ სპეციალობის შეცვლა. 

კურსდამთავრებულს ასევე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს ნებისმიერი მიმართულების სამაგისტრო პროგრამაზე, თუ ამ 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა არ არის შეზღუდული სხვა სპეციალობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხით. 

 

 

პროგრამის დასაქმების სფერო 

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს 

შეუძლია იმუშაოს იურიდიული პროფილის ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი, კანონი არ ითხოვს სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებას ან საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დამატებით წინაპირობებს. 

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს: 

 

• საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებში; 

• სასამართლო ორგანოებში; 

• სამართალდამცავ და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებში; 
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• კერძო ან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ან სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) ორგანიზაციებში. 

 

სამართლის ბაკალავრს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში 

როგორც პროკურორმა, ადვოკატმა, გამომძიებელმა, მოსამართლის თანაშემწემ (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

მოთხოვნების გათვალისწინებით), სასამართლო სხდომის მდივანმა; იყოს ნოტარიუსი, ნოტარიუსის თანაშემწე (საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით). მას ასევე შეუძლია განახორციელოს 

სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა.  
 

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 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა  საერთაშორისო მობილობასა და საზღვარგარეთ დასაქმებას. აღნიშნულის უზრუნველყოფისათვის 

ხორციელდება  უცხო ენაზე პროფესიული კომუნიკაციის კომპეტენციის განვითარება პროგრამის ფარგლებში. კერძოდ:  

უცხო ენაზე პროფესიული კომუნიკაციის კომპეტენციის განვითარება 

❖ პროგრამის ფარგლებში სავალდებულოდ გათვალისწინებულია სტუდენტის არჩევით დასავლურ ენაზე საკომუნიკაციო 

უნარების განვითარება არანაკლებ დამოუკიდებელი პროფესიული კომუნიკაციის (B2+) დონეზე;  

❖ არაუცხოენოვან სასწავლო კურსებზე გათვალისწინებულია თანამედროვე უცხოენოვანი  დამხმარე ლიტერატურა, რაც 

თავის მხრივ ასევე მიმართულია სტუდენტთა აკადემიური მობილობის ხელშეწყობისკენ;   

❖ არჩევითი სასწავლო კურსების ნაწილი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.  

პროგრამის რესურსები 

 

მატერიალური რესურსი  

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში სამართლის საბაკალავრო 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 რესპუბლიკის მასშტაბით დაგეგმილი ღონისძიებების ფარგლებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

ის ფაქტი, რომ აღნიშნული რესურსით სარგებლობის საშუალება აქვთ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეებსა და 

სხვა ორგანიზაციებს,  რომელთა მიზანი იურიდიული განათლების მიცემა და პროფესიის  პოპულარიზაციაა. 

პროგრამა უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესურსით, რომელიც რაოდენობრივად და 

ხარისხობრივად უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. 
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 აუდიტორიები აღჭურვილია სასწავლო პროცესის განხორციელებისათვის აუცილებელი ულტრათანამედროვე 

ინფრასტრუქტურით. 

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

ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სამართლის საბაკალავრო 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 ბაზებზე 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, როგორიცაა:  

✓ 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  

✓ Scopus  

✓ Science Direct  

✓ ELSEVIER 

პრაქტიკული რესურსი  

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისათვის სავალდებულოა სტუდენტმა გაიაროს იურიდიულ 

კლინიკაში პრაქიტული კურსი. იურიდიული კლინიკის საქმიანობა დეტალურად არის გაწერილი შესაბამისი კურსის 

სილაბუსით. კლინიკა უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევს შესაბამის მიზნობრივ ჯგუფებს, ხოლო სტუდენტები, კლინიკის 
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ხელმძღვანელთან ერთად, იძენენ აუცილებელ პრაქტიკულ უნარებსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებით საქმიანობის 

გამოცდილებას. 

გათვალისწინებული სავალდებულო პრაქტიკული კომპონენტის გარდა, უნივერსიტეტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობით ახორციელებს  სეზონური სკოლებს, მასტერკლასებს, ტრენინგებს და სხვა. 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა  

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა 

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

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

სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი 

სტატუსი 

შესავალი სამართალმცოდნეობაში 

  

 

ბექა ქანთარია  პროფესორი 

ლუაშვილი გივი მოწვეული ლექტორი 

ლიანა გიორგაძე მოწვეული ლექტორი 

მჭედლიშვილი ქეთევანი  მოწვეული ლექტორი 

ქართული სამართლის 

ისტორია 

 

ნინო ცნობილაძე  ასისტენტ-პროფესორი 

  

ბექა ქანთარია პროფესორი 

შესავალი სამოქალაქო 

სამართალში 

 

ჯუღელი თეა  ასოცირებული პროფესორი 

მირანდა გოგილაშვილი მოწვეული ლექტორი  

ციხისელი ნინო მოწვეული ლექტორი 

ყურუა ნანა  მოწვეული ლექტორი 

ჯანჯღავა სალომე   

სანივთო სამართალი 

თინათინ ჩაჩანიძე  პროფესორი 

ჭითანავა ნატო მოწვეული ლექტორი 

ყურუა ნანა  მოწვეული ლექტორი 

ნათია მახათაძე  მოწვეული ლექტორი 

ვალდებულებითი სამართალი ზოგადი ნაწილი 

 

ჯუღელი თეა ასოცირებული პროფესორი 

მირანდა გოგილაშვილი მოწვეული ლექტორი  

საკონსტიტუციო სამართალი ბესიკ ლოლაძე   პროფესორი 

  

ზურაბ მაჭარაძე ასოცირებული პროფესორი 

  

ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

ბესიკ ლოლაძე   პროფესორი 
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თავისუფლებები 

სისხლის სამართლის 

ზოგადი ნაწილი 

იოსებ ვარძელაშვილი პროფესორი 

  

ბაჩანა ჯიშკარიანი მოწვეული ლექტორი 

  

გიორგი კიკნაველიძე  მოწვეული ლექტორი 

  

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I იოსებ ვარძელაშვილი პროფესორი 

ბაჩანა ჯიშკარიანი მოწვეული ლექტორი 

სისხლის სამართლის 

კერძო  ნაწილი  II 

ელენე კაკაბაძე  პროფესორი 

იოსებ ვარძელაშვილი პროფესორი 

სახელშეკრულებო 

სამართალი 

ჩაჩანიძე თინათინი პროფესორი 

 

მახათაძე ნათია  მოწვეული ლექტორი 

ჯუღელი თეა ასოცირებული პროფესორი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართალი  ნინო ფურცხვანიძე  მოწვეული ლექტორი 

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები  

 

აკაკი გაწერელია მოწვეული ლექტორი 

ანა ჩოგოვაძე  მოწვეული ლექტორი 

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი ლიანა გიორგაძე  მოწვეული ლექტორი 

  

გვანცა ვარამაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I ანა ჩოგოვაძე  მოწვეული ლექტორი 

ილონა გაგუა  პროფესორი 

სისხლის სამართლის  პროცესი I 

 

ჭელიძე სერგო პროფესორი 

თამარ ლალიაშვილი  ასოცირებული პროფესორი 

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II 

 

ილონა გაგუა  მოწვეული ლექტორი 

ანა ჩოგოვაძე  ასოცირებული პროფესორი 

იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა 

 

კახაბერ სოფრომაძე  მოწვეული ლექტორი 
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საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი 

 

ციცაგი გიორგი  პროფესორი 

შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამართალი 

 

კაპანაძე თორნიკე  მოწვეული ლექტორი 

ქეთევან ბერეკაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

ირაკლი არაბიძე  მოწვეული ლექტორი 

თანამედროვე საკორპორაციო სამართალი ლალი ლაზარაშვილი მოწვეული ლექტორი 

ქეთი ქოქრაშვილი მოწვეული ლექტორი 

ადმინისტრაციული 

სამართლის პროცესი 

ნათია ჯორბენაძე  მოწვეული ლექტორი 

დავით მაკარიძე  მოწვეული ლექტორი 

საოჯახო და მემკვიდრეობითი 

სამართალი 

მიხეილ ხურციძე  მოწვეული ლექტორი 

ქეთევან ბერეკაშვილი მოწვეული ლექტორი  

საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი 

 ბესიკ ლოლაძე  პროფესორი 

ანა ფირცხალაშვილი  პროფესორი 

სისხლის სამართლის  პროცესი II თამარა ლალიაშვილი ასოცირებული პროფესორი 

სერგო ჭელიძე პროფესორი 

თეა შაყულაშვილი მოწვეული ლექტორი 

იურიდიული კლინიკა თამარ ლალიაშვილი ასოცირებული პროფესორი 

ლალი ლაზარაშვილი მოწვეული ლექტორი 

ნინო ლალიაშვილი მოწვეული ლექტორი 

დაზღვევის სამართალი ქეთევან ურიდია  მოწვეული ლექტორი 

შედარებითი კერძო სამართლის საფუძვლები 

 

თინათინ ჩაჩანიძე პროფესორი 

ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა თინათინ ჩაჩანიძე პროფესორი 

საერთაშორისო კომერციული სამართალი 
თამთა მარგველაშვილი მოწვეული ლექტორი 

მედიაცია - დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული 

საშუალებები 

თამთა მარგველაშვილი მოწვეული ლექტორი 

საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართალი 
თამთა მარგველაშვილი მოწვეული ლექტორი 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება ბაჩანა ჯიშკარიანი მოწვეული ლექტორი 
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კრიმინოლოგია 

 

უშანგი ბახტაძე მოწვეული ლექტორი 

ასოცირებული პროფესორი 

შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესის საფუძვლები თამარ ლალიაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

მტკიცებითი სამართალი 
სერგო ჭელიძე პროფესორი 

კრიმინალისტიკა სერგო ჭელიძე პროფესორი 

შესავალი სასჯელაღსრულების სამართალში გივი მიქანაძე  ასოცირებული პროფესორი 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება თეა შაყულაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

სასჯელები სისხლის სამართალში იოსებ ვარძელაშვილი პროფესორი 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი 

ასპექტები 

გოგა ხატიაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი ზურაბ მაჭარაძე  ასოცირებული პროფესორი 

საქართველოს საარჩევნო სამართალი დავით მაკარიძე  მოწვეული ლექტორი 

სააღსრულებო სამართალი  ეკა ახალკაცი მოწვეული ლექტორი 

საბაჟო სამართალი დაჩი ქინქლაძე  ასოცირებული პროფესორი 

საგადასახადო სამართლის საფუძვლები  თამარ გორდელაძე  მოწვეული ლექტორი 

სამშენებლო სამართალი დავით ჭურღულია  ასოცირებული პროფესორი 

სამოხელეო სამართალი ეკატერინე სირაძე  მოწვეული ლექტორი 

საპოლიციო სამართალი ივანე ხაჟალია  მოწვეული ლექტორი 

განათლების სამართალი ქეთი ქოქრაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი 

 

ანი მიქიაშვილი მოწვეული ლექტორი 

შესავალი სპორტის სამართალში 
გიორგი ხაზარაძე მოწვეული ლექტორი 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამართალი მაკა ქარდავა მოწველი ლექტორი 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი 

 

თამარ შუდრა 

 

მოწვეული ლექტორი 

 

სამხედრო სამართალი 

 

ვეფხვია გრიგალაშვილი  მოწვეული ლექტორი 

ბავშვის უფლებათა სამართალი ანა ფირცხალაშვილი პროფესორი 

უმცირესობათა უფლებები თამარ ავალიანი  მოწვეული ლექტორი  
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სახელმწიფოების პასუხისმგებლობა საერთაშორისო 

სამართალში  

გიორგი ციცაგი პროფესორი 

საერთაშორისო ორგანიზაციები გიორგი ციცაგი პროფესორი 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის საფუძვლები გიორგი ციცაგი პროფესორი 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი გიორგი ციცაგი პროფესორი 

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი გიორგი ციცაგი პროფესორი 

ევროკავშირის სამართალი ლევან ბოძაშვილი მოწვეული ლექტორი  

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი ნათია ჯინიუზაშვილი მოწვეული ლექტორი 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი გიორგი ციცაგი პროფესორი 

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი გიორგი ციცაგი პროფესორი 

დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი ლევან ბოძაშვილი მოწვეული ლექტორი  

ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი გიორგი ციცაგი პროფესორი 

ძალის გამოყენების აკრძალვა 
გიორგი ციცაგი პროფესორი 

კანონმდებლობის თეორია, მეთოდიკა და საკანონმდებლო 

ტექნიკა 

ზურაბ დეკანოიძე  ასოცირებული პროფესორი 

რომის სამართლის საფუძვლები ნინო ცნობილაძე  ასოცირებული პროფესორი 

სამართლებრივი აზროვნების ისტორია  თორნიკე ნემსწვერიძე მოწვეული ლექტორი 

სამართლებრივი წერა ირაკლი სამხარაძე მოწვეული ლექტორი 

ქართული სამართლებრივი აზრის ისტორია  ბექა ქანთარია  პროფესორი 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში ბაჩანა ჯიშკარიანი მოწვეული პროფესორი 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში ნათია მახათაძე მოწვეული ლექტორი 

კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და მეთოდები ადამიანის 

უფლებებში 

ანა ფირცხალაშვილი პროფესორი 

კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და მეთოდები 

ადმინისტრაციულ სამართლში 

ლიანა გიორგაძე მოწვეული ლექტორი 
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სრ 

 

 

 

 

პროგრამის სასწავლო გეგმა 

 

  

 

 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

E
C

T
S 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი
 

დ
აშ

ვე
ბ

ი
ს 

წი
ნა

პი
რ

ო
ბა

 

სტუდენტის სასწავლო  

დატვირთვა 

კრედიტების სემესტრული განაწილება 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სა
მუ

შა
ო

 ჯ
გუ

ფ
ში

 მ
უ

შა
ო

ბ
ა 

ან
 პ

რ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ან
 ლ

აბ
ო

რ
ატ

ო
რ

ი
უ

ლ
ი

 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

სუ
ლ

 ს
აკ

ო
ნტ

აქ
ტ

ო
 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
სა

ო
ბა

 

I II III IV V VI VII VIII 

ძირითადი სწავლების სფეროს სასწავლო კურსები 

 

A 
სპეციალობის 

სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 

135 

 

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი სავალდებულო კრედიტების 

რაოდენობა 

I II III IV V VI VII VIII 

16 24 26 22 26 16 5 10 

1.  შესავალი 

სამართალმცოდნეობაში 
5 125 

არა აქვს 
15 30 2 3 50 75 5        

2.  ქართული სამართლის 

ისტორია 
5 125 

არა აქვს 
15 30 2 3 50 75 5        

3.  შესავალი სამოქალაქო 

სამართალში 
6 150 

არა აქვს 
30 30 2 3 65 85 6        

4.  სანივთო სამართალი 6 150 
შესავალი 

სამოქალაქო 
30 30 2 3 65 85  6       
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სამართალში 

5.  ვალდებულებითი 

სამართალი ზოგადი 

ნაწილი 

6 150 

შესავალი 

სამოქალაქო 

სამართალში 
30 30 2 3 65 85  6 

      

6.  საკონსტიტუციო 

სამართალი 
6 

150 შესავალი 

სამართალმცო

დნეობაში 
30 30 2 3 65 85  6 

      

7.  სისხლის სამართლის 

ზოგადი ნაწილი 
6 

150 არა აქვს 

30 30 2 3 65 85  6     
  

8.  ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებები 

6 

150 საკონსტ. 

სამართალი 30 30 2 3 65 85   6    

  

9.  
სისხლის სამართლის კერძო 

ნაწილი I  
6 

150 სისხლის 

სამართლის 

ზოგადი 

ნაწილი 

30 30 2 3 65 85   6    

  

10.  

სახელშეკრულებო 

სამართალი 
5 125 

ვალდებულებ

ითი 

სამართალი, 

ზოგადი 

ნაწილი, 

სანივთო 

სამართალი 

15 30 2 3 50 75   5    

  

11.  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

სამართალი  

4 100 

საკონს.სამარ

თ. 15 15 2 3 35 65   4    

  

12.  კანონისმიერი 

ვალდებულებითი 

ურთიერთობები  

5 125 

ვალდებ. 

სამართალი, ზ 

/ ნ, სანივთო 

სამართალი 

15 30 2 3 50 75   5    

  

13.  
ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

სამართალი 

6 150 

ადამ. 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებ

ები  

30 30 2 3 65 85    6   

  

14.  სისხლის სამართლის 

კერძო ნაწილი II 
6 150 

სისხლის 

სამართლის კ/ 

ნ  I 
30 30 2 3 65 85    6   

  



 
  

40 
 

15.  

სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი I 
5 125 

სახელშეკრუ

ლებო 

სამართალი, 

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75    5   

  

16.  სისხლის სამართლის  

პროცესი I 
5 125 

სისხლის 

სამართლის კ/ 

ნაწილი I 
30 30 2 3 65 60    5   

  

17.  
საოჯახო და 

მემკვიდრეობითი 

სამართალი 

6 150 

სახელშეკრ. 

სამართალი;  

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

30 30 2 3 65 85     6  

  

18.  სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი II 
5 125 

სამოქალაქო 

საპროცესო 

სამართალი 1 
30 30 2 3 65 60     5  

  

19.  

ადმინისტრაციული 

სამართლის პროცესი 
6 150 

საკონსტიტუც

იო 

სამართალი, 

სამოქალაქო 

საპროცესო 

სამართალი 1 

30 30 2 3 65 85     6  

  

20.  

იურიდიულ პროფესიათა 

ეთიკა 
4 100 

სისხლის 

სამართლის  

პროცესი 1;  

სამოქალაქო 

საპროცესო 

სამართალი 1 

15 15 2 3 35 65     4  

  

21.  სისხლის სამართლის  

პროცესი II 
5 125 

სისხლის 

სამართლის  

პროცესი I 
30 30 2 3 65 60     5  

  

22.  

საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი 
6 150 

ადამ. 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებ

ები 

30 30 2 3 65 85      6 

  

23.  

თანამედროვე 

საკორპორაციო სამართალი  
5 125 

სახელშეკრ. 

სამართალი;  

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75      5 
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24.  
შრომისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის  

სამართალი 

5 125 

სახელშეკრ. 

სამართალი; 

ადამ. ძირ. 

უფლებები და 

თავისუფლებ

ები 

15 30 2 3 50 75      5 

  

25.  

საკონსტიტუციო 

მართლმსაჯულება  
5 125 

ადამიანის 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებ

ები  

15 30 2 3 50 75       5  

სავალდებულო პრაქტიკული კომპონენტი 

 

 

B 
იურიდიული კლინიკა 10 250 

სამოქ. 

საპრ.2; 

სისხლს 

სამართ.პრო

ც2; 

ადმინ.სამარ

თლ. პროც. 

             10 

 

C 
სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსები 
35 875 

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი არჩევითი 

კრედიტების რაოდენობა 

I II III IV V VI VII VIII 

      15 20 

კერძო სამართალი 

26.   

დაზღვევის სამართალი 5 125 

სახელშ. 

სამართალი, 

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75 

        

27.  

შედარებითი კერძო 

სამართლის საფუძვლები 
5 125 

სახელშ. 

სამართალი, 

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75       

  

28.  
ხელშეკრულების შედგენის 

მეთოდიკა 
5 125 

სახელშ. 

სამართალი 

ინგლისური 

ენა (B2.1) 

15 30 2 3 50 75       

  

29.  
საერთაშორისო 

საარბიტრაჟო სამართალი 
5 125 

სამოქ. 

საპროცესო 

სამართალი 1 

დარგ. ინგლ. 

15 30 2 3 50 75       
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ენა  

სამართლისთ

ვის I 

30.  

საერთაშორისო 

კომერციული სამართალი 
5 125 

თანამ. 

საკორპ. 

სამართალი 

დარგ.ინგლ. 

ენა 

სამართლისთ

ვის I 

15 30 2 3 50 75       

  

31.  მედიაცია - დავების 

გადაწყვეტის 

ალტერნატიული 

საშუალებები 

5 125 
სამოქალ.საპრ

ოცესო 

სამართალი 1 
15 30 2 3 50 75 

        

32.  

სანოტარო სამართალი 5 125 

სახელშ. 

სამართალი, 

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75 

        

33.  

საბანკო სამართლის 

საფუძვლები 
5 125 

სახელშ. 

სამართალი, 

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75 

        

34.  

ინტელექტუალური 

საკუთრების სამართალი 
5 125 

სახელშ. 

სამართალი 

კანონისმ. 

ვალდებ. 

ურთ-ბი 

15 30 2 3 50 75 

        

35.  

ბიზნესი და ადამიანის 

უფლებები  
5 125 

ადამ. 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებ

ები დარგ. 

ინგლ. ენა 

სამართლისთ

ვის I 

15 30 2 3 50 75 

        

36.  

შესავალი ენერგეტიკის 

სამართალში  
5 125 

ზოგადი 

ადმინისტრ. 

სამართალი, 
სახელშეკრუ

ლები 

15 30 2 3 50 75 

        



 
  

43 
 

სამართალი 

სისხლის სამართალი 

37.  სისხლის სამართლის 

ზოგადი ნაწილის 

გაღრმავება 

5 125 
სისხლის 

სამართლის 

ზ. ნაწილი 
15 30 2 3 50 75 

        

38.  

კრიმინოლოგია 5 125 

სისხლის 

სამართლის 

კერძო 

ნაწილი 2 

15 30 2 3 50 75  

       

39.  
კრიმინალისტიკა 5 125 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 2 
15 30 2 3 50 75  

       

40.  შედარებითი სისხლის 

სამართლის პროცესი  
5 125 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 1 
15 30 2 3 50 75  

       

41.  
მტკიცებითი სამართალი 5 125 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 2 
15 30 2 3 50 75  

       

42.  შესავალი 

სასჯელაღსრულების 

სამართალში 

5 125 
სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 2 
15 30 2 3 50 75  

       

43.  არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 
5 125 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 2 
15 30 2 3 50 75  

       

44.  სასჯელები სისხლის 

სამართალში 
5 125 

სისხლის 

სამართლის კ. 

ნაწილი I 
15 30 2 3 50 75  

       

45.  ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის 

სამართლებრივი ასპექტები 

5 125 
სისხლის 

სამართლის კ. 

ნაწილი I 
15 30 2 3 50 75  

       

46.  აღკვეთის ღონისძიებები 

სისხლის სამართლის 

პროცესში 

5 125 
სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 2 
15 30 2 3 50 75  

       

47.  მოწმის დაკითხვის 

მეთოდები სისხლის 

სამართლის პროცესში 

5 125 
სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 2 
15 30 2 3 50 75  
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საჯარო სამართალი 

48.  საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციური 

სამართალი 

5 125 

ადამ. 

ძირითადი 

უფლებები და   

თავისუფლ. 

15 30 2 3 50 75  

       

49.  

საქართველოს საარჩევნო 

სამართალი 
5 125 

საკონსტიტუც

იო 

სამართალი, 

ადმინის. 

სამართლის 

პროცესი 

15 30 2 3 50 75  

       

50.  
სააღსრულებო სამართალი  5 125 

ადმინის. 

სამართლის 

პროცესი 
15 30 2 3 50 75  

       

51.  
საბაჟო სამართალი 5 125 

ადმინისტრ. 

სამართლის 

პროცესი 
15 30 2 3 50 75  

       

52.  საგადასახადო სამართლის 

საფუძვლები  
5 125 

ადმინისტრ. 

სამართლის 

პროცესი 
15 30 2 3 50 75  

       

53.  
სამშენებლო სამართალი 5 125 

ზოგადი 

ადმინისტრ. 

სამ. 
15 30 2 3 50 75  

       

54.  
სამოხელეო სამართალი 5 125 

ზოგადი 

ადმინისტრ. 

სამ. 
15 30 2 3 50 75  

       

55.  
საპოლიციო სამართალი 5 125 

ზოგადი 

ადმინის. 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75  

       

56.  

განათლების სამართალი 5 125 

ზოგადი 

ადმინის. 

სამართალი; 

ადამ. 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფ. 

15 30 2 3 50 75  

       

57.  ჯანმრთელობის დაცვის 

სამართალი 
5 125 

ზოგადი ადმ. 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75  

       

58.  
შესავალი სპორტის 

სამართალში 
5 125 

ზოგადი 

ადმინის. 

სამართალი 

შრომისა და 

15 30 2 3 50 75  
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სოც.  უზრ. 

სამართალი 

59.  კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

სამართალი 

5 125 
ზოგადი 

ადმინისტრ. 

სამ. 
15 30 2 3 50 75  

       

60.  პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის სამართალი 
5 125 

ზოგადი 

ადმინის. 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75  

       

61.  

სამხედრო სამართალი 5 125 

ზოგადი ადმ. 

სამართალი 

ადამიანის 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფ. 

15 30 2 3 50 75       

  

62.  
ბავშვის უფლებათა 

სამართალი  
5 125 

ადამ. 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფ. 

15 30 2 3 50 75       

  

63.  გარემოს დაცვის 

სამართალი 
5 125 

ზოგადი ადმ. 

სამართალი 
15 15 2 3 35 90       

  

საერთაშორისო სამართალი 

64.  საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 
5 125 

საერთ.  საჯ 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

65.  

საერთაშორისო სისხლის 

სამართლის საფუძვლები 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 

სისხლის 

სამართლის 

ზ. ნაწილი 

15 30 2 3 50 75       

  

66.  ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

67.  საერთაშორისო 

სახელშეკრულებო 

სამართალი 

5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

68.  

ევროკავშირის სამართალი 5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 

ინგლ.B2.2 

15 30 2 3 50 75       
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69.  საერთაშორისო საჰაერო 

სამართალი 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

70.  საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართალი 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

71.  საერთაშორისო საზღვაო 

სამართალი 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

72.  
დიპლომატიური და 

საკონსულო სამართალი 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 

 

15 30 2 3 50 75       

  

73.  ლტოლვილთა 

საერთაშორისო სამართალი 
5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

74.  
უმცირესობათა უფლებები 5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

75.  ძალის გამოყენების 

აკრძალვა საერთაშორისო 

სამართალში 

5 125 

საერთ. 

საჯარო 

სამართალი 
15 30 2 3 50 75       

  

 

D 

სპეციალობის 

სავალდებულო სასწავლო 

კურსები - სამართლის 

მეთოდები და საფუძვლები 

8 
200 

 

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი სავალდებულო 

კრედიტების რაოდენობა 

 

I II III IV V VI VII VIII 

     8   

D.1 ისტორია/თეორიის და 
საფუძვლების ბლოკი 

4  100 
შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი სავალდებულო 

კრედიტების რაოდენობა I II III IV V VI VII VIII 

76.  კანონმდებლობის თეორია, 

მეთოდიკა და 

საკანონმდებლო ტექნიკა 

4 100 საკონსტიტ

უციო 

სამართალი 

15 15 2 3 35 65      

4   

77.  რომის სამართლის 

საფუძვლები 

4 100 
არ აქვს 15 15 2 3 35 65      

   

78.  სამართლებრივი 

აზროვნების ისტორია  

4 100 
არ აქვს 15 15 2 3 35 65      

   

79.  სამართლებრივი წერა 4 100 
არ აქვს 15 15 2 3 35 65      
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80.  ქართული სამართლებრივი 

აზრის ისტორია  

4 100 
არ აქვს 15 15 2 3 35 65      

   

 

D.2 კაზუსის ამოხსნის 
მეთოდიკის ბლოკი 

4 100 
შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი სავალდებულო 

კრედიტების რაოდენობა 

I II III IV V VI VII VIII 

     4   

81.  კაზუსის ამოხსნის 

მეთოდიკა სისხლის 

სამართალში 

4 100 სისხლის 

სამართლის 

ზოგადი 

ნაწილი 

15 15 2 3 35 65      

   

82.  კაზუსის ამოხსნის 

მეთოდიკა სამოქალაქო 

სამართალში 

4 100 შესავალი 

სამოქალაქო 

სამართლში 
15 15 2 3 35 65      

   

83.  კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა 

და მეთოდები ადამიანის 

უფლებათა სამართალში 

4 100 საკონსტიტ

უციო 

სამართალი 
15 15 2 3 35 65      

   

84.  კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა 

და მეთოდები 

ადმინისტრაციულ 

სამართლში 

4 100 ადმ. 

სამართლის 

პროცესი 15 15 2 3 35 65      

   

თავისუფალი კომპონენტები 

E საუნივერსიტეტო 

სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 
12 300 

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი სავალდებულო 

კრედიტების რაოდენობა 

I II III IV V VI VII VIII 

6         6     

85.  
აკადემიური წერა 6 150 - 30 30 2 3 65 85 6     

   

86.  თანამედროვე საოფისე 

პროგრამები 
6 150 - 30 30 2 3 65 85      

6   

 

F 

საუნივერსიტეტო 

სავალდებულო უცხო ენის 

ბლოკი 

30 750 
სტუდენტის მიერ არჩეულ უცხო ენაში ასათვისებელი 

სავალდებულო კრედიტები 
6 6 6 6 6 

   



 
  

48 
 

87.  
უცხო ენა B1/1 6 150 - 30 30 2 3 65 85 6     

   

88.  
უცხო ენა B1/2 6 150 

უცხო ენა 

B1/1 
30 30 2 3 65 85  6    

   

89.  
უცხო ენა B2/1 6 150 

უცხო ენა 

B1/2 
30 30 2 3 65 85   6   

   

90.  
უცხო ენა B2/2 6 150 

უცხო ენა 

B2/1 
30 30 2 3 65 85    6  

   

91.  
სამართლებრივი უცხო ენა  6 150 

უცხო ენა 

B2/2 
30 30 2 3 65 85     6 

   

G არჩევითი სასწავლო 

კურსები 10 250 
შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი თავისუფალი 

კრედიტების რაოდენობა 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 თავისუფალი სასწავლო 

კურსები 10  250 

სტუდენტი ირჩევს მისთვის სასურველ სასწავლო კურსს 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

სასწავლო კურსებიდან  

    
  10  

 სულ 240  28 30 32 28 32 30 30 30 

 

 

 

სასწავლო კომპონენტების მიხედვით განაწილება 

 

A სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 135 

B იურიდიული კლინიკა 10 

C 
სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 

 

35 

D სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 

სამართლის მეთოდები და საფუძვლები 
8 
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E საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები 12 

F საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხო ენის ბლოკი 30 

G თავისუფალი სასწავლო კურსები 10 

 სულ 240  

 

 

სემესტრების მიხედვით განაწილება 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

 

28 30 32 28 32 30 30 30 240 

 

 

 


