
ivane 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
  
iuridiuli fakultetis sadoqtoro programa 
 
I. sadoqtoro programis saxelwodeba: samarTali Law 

II. misaniWebeli akademiuri xarisxi: samarTlis doqtori (Doctor Juris / PhD in Law)  
III. programis moculoba kreditebiT: 
samarTlis sadoqtoro programa warmoadgens saswavlo programebisa (saswavlo komponenti) da 
samecniero kvlevebis (kvleviTi komponenti) erTobliobas da igi moicavs 180 kredits.  
IV. swavlebis ena: qarTuli 
V. sadoqtoro programis mizani:  
samarTlis sadoqtoro programa aris dargobrivi sadoqtoro programa, romelic miznad isaxavs 
samarTlis Teoriuli da praqtikuli aspeqtebis mecnierul kvlevas, samarTlis mecnierebisa da 
samarTlebrivi azrovnebis ganviTarebas, agreTve arsebuli samarTlis sistemebis arsSi wvdomas, maTi 
naklovani mxareebis warmoCenas da Sesabamisi winadadebebis SemuSavebas.  
programis mizania kursdamTavrebul gamoumuSaos is aucilebeli Tvisebebi, romelic arsebuli 
codnis gafarToebisa da inovaciuri meTodebis gamoyenebis saSualebas iZleva. kursdamTavrebuls 
unda hqondes codnis praqtikaSi gamoyenebis unari. samarTlis sadoqtoro programis 
kursdamTavrebuli uflebamosilia saqarTvelos umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebSi daikavos 
akademiuri Tanamdeboba kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesebis dacviT 
VI. sadoqtoro programaze miRebis winapiroba:  
samarTlis sadoqtoro programaze miiRebian samarTlis magistris an masTan gaTanabrebuli 
akademiuri xarisxis mqone pirebi, romlebic akmayofileben doqtoranturis minimaluri standartiT 
dadgenil moTxovnebs: gamocda ucxo enasa (inglisuri, germanuli an franguli B2 done) da gasaubreba 
specialobaSi. 
VII. swavlis Sedegi: kursdamTavrebuls unda qondes Semdegi zogadi da dargobrivi kompetenciebi: 
 

 

 

სწავლის შედეგების კრიტერიუმები დარგობრივი კომპეტენციები 



 ცოდნა და გაცნობიერება; აქვს სამართლის მიმართულების  უახლეს ან/და აქტუალურ მიღწე-

ვებზე დამყარებული ცოდნა. ფლობს დარგის/ქვედარგის ან 

დარგთაშორისი სფეროს  სამეც-ნიერო კვლევისა და სწავლების 

თანამედროვე მეთოდებს. შეუძლია შესაბამის სფეროში არსებული 

ცოდნის კრიტიკული გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების გზით 

ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი; 

შეუძლია სამართლის მიმართუ-ლებით ინოვაციური კვლევების 

დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; ახლებური 

მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომელიც სფეროს 

ფარგლებში ახლი ცოდნის შექმნა-ზეა ორიენტირებული. ფლობს 

სამართლებრივი კონფლიქტების სამართლებრივი მეთოდებით გადა-

წყვეტის უნარს. 

შეუძლია საუნივერსიტეტო განათ-ლებაში საკუთარი წვლილის შეტანა 

სწავლებისა და კვლევის განხორ-ციელების გზით. 

დასკვნის უნარი; შეუძლია განახლებული სამართლებრივი ბაზის, სასამართ-ლო 

პრაქტიკისა თუ უახლესი  მეცნიერული მიღწევების, ახალი, რთული 

და წინააღმდეგობრივი მიდგომების შეფასება და კრიტი-კული 

ანალიზი.  ახალი მეთოდო-ლოგიის შემუშავებისა თუ 

განვითარებისათვის ხელშეწყობა. წამოჭრილი პრობლემების დამოუ-

კიდებლად გადაწყვეტა. ფლობს სამართლებრივი პრობლემების  სწორი 

მეცნიერული ინტერპრეტირების  უნარს. 

 

კომუნიკაციის უნარი; შეუძლია სართაშორისო თუ ეროვნულ დონეზე სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან უახლესი სამეცნიერო მიღწევების გარკვევით და 

დასაბუთებულად წარმოჩენა და თემატურ პოლემიკაში ჩართვა 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონა-წილეობის, სამეცნიერო პუბლიკა-

ციების, მონოგრაფიების და სახელმძღვანელოების და ა.შ.  შექმნის 

გზით. 

 

სწავლის უნარი; აქვს სწავლისა თუ კვლევის პროცესში სფეროს უახლეს სამეცნიერო 

მიღწევებზე დაფუძნებული ახალი შეხედულებებისა თუ იდეების 

კრიტიკული გააზრების, ათვისებისა და მათი დანერგვის უნარი, 



 

 

 
 

 

 

VIII. swavlis Sedegebis miRwevis meTodebi: 

1. verbaluri, anu zepirsityvieri meTodi. 
2. diskusia/debatebi.  
3. wignze muSaobis meTodi. 
4. demonstrirebis meTodi.  
5. induqcia, deduqcia, analizi da sinTezi. 
6. weriTi muSaobis meTodi. 
7. Tanamedrove kvlevis meTodebi. 

profesori SeiZleba iyenebdes erT an ramdenime meTods, an nebismier sxva meTods, konkretuli 
saswavlo-kvleviTi amocanis Sesasruleblad. 

IX. studentis codnis Sefasebis sistema: შეფასების ზოგადი წესი:  

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100Qქულიანი სისტემით; 

კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; 

studentis codnis Sefaseba xdeba Semdegi sqemiT: 

 

გააჩნია  ასევე სამართლის მიმართულების განვითარებისათვის 

მნიშვნელოვან ან/და ახალი პროცესების განვითა-რების მზაობა. 

ღირებულებები. შეუძლია სფეროსთან დაკავშირებული ღირებულებების დამკვიდრების 

გზების კვლევა და მათ დასამკვიდ-რებლად ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება. 



qulebi Sefaseba 

91-100 friadi, A 

81-90 Zalian kargi, B 

71-80 kargi, C 

61-70 damakmayofilebeli, D 

51-60 sakmarisi, E 

41-50 ver Caabara, FX 

0-40 CaiWra, F 

 

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისათვის შესაძლებელია შეფასების შემდეგი სისტემის გამოყენება: 

qulebi Sefaseba 

summa cum laude friadi (შესანიშნავი ნაშრომი) 

magna cum laude Zalian kargi (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება) 

cum laude kargi (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს) აღემატება 

bene საშუალო (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს) 

rite damakmayofilebeli (შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს) 



insufficienter არადამაკმაყოფილებელი  (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების 

გამო ვერ აკმაყოფილებს) 

sub omni canone სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 

აკმაყოფილებს) 
 

friadi, Zalian kargi, kargi, saSualo da damakmayofilebeli Sefasebis miRebis SemTxvevaSi, 

doqtorants eniWeba samarTlis doqtoris akademiuri xarisxi. aradamakmayofilebeli Sefasebis 

miRebis SemTxvevaSi, doqtorants eniWeba erTi wlis ganmavlobaSi gadamuSavebuli sadisertacio 

naSromis wardgenis ufleba. sruliad aradamakmayofilebeli Sefasebis miRebis SemTxvevaSi, 

doqtoranti kargavs igive sadisertacio naSromis wardgenis uflebas.  

 
 
X. sadoqtoro programis komponentebi: 
1. saswavlo komponents eTmoba 60 krediti, xolo kvleviT komponents _ 120 krediti.  
2. saswavlo komponentis savaldebulo elementebia:  

– 5-15 krediti;  
– 5-10 krediti;  

levis meTodebisa da xerxebis kursi _ 10-15 krediti;  
   ori saseminaro naSromis – momzadeba da auditoriis winaSe dacva _ 15-30 krediti.  
3.  saswavlo komponentis sxva elementebi arCeviTia.  
4. individualur saswavlo gegmas, saerTo sauniversiteto sqemis farglebSi, adgens doqtoranti 
samecniero xelmZRvanelTan da sadoqtoro programis xelmZRvanelTan SeTanxmebiT.  
5. kvleviTi komponenti moicavs 2 kolokviums TiToeulisaTvis 20 kreditis (40 kreditis) odenobiT da 
sadisertacio naSromis momzadebasa da dacvas (80 krediti). 
 

swavlis Sedegebis ruka:  



Sedegi 

 

 

sagani 

ცოდნა და 

გაცნობიერებ

ა 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 

უნარი 

კომუნიკაც

იის უნარი 

სწავლის 

უნარი 

ღირებულებე

ბი. 

akademiuri 

wera 

X X X X X X 

swavlebis 

meTodebi 

X  X X X  

 
XI. sadoqtoro programis xelmZRvaneli  
iuridiuli fakultetis asocirebuli profesori – Tamar zarandia (CV), 
saerTaSoriso samarTlis mimarTulebiT – akademikosi levan aleqsiZe (CV) 

XII. სამეცნიერო კვლევის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:saswavlo farTi 2500 m2-ze meti (auditoriebi, 

saprofesoroebi, biblioTeka – mxolod iuridiuli fakultetis biblioTekaSi (16703  egzemplari: maT 
Soris _ saxelmZRvaneloebi da monografiebi (12005 egzemplari),  aseve, Jurnalebi, sasamarTlo 
gadawyvetilebebi, leqsikonebi, normatiuli masala da sxva literatura, eleqtronuli resursebi); 
130 kompiuteri. sakonferencio darbazi, auditoriebi, samecniero Jurnali.  
XIII. sadoqtoro programaze misaRebi doqtorantebis raodenoba  
samarTalmcodneobis sadoqtoro programaze miiReba ara umetes 20 doqtorantisa.  
XIV. sadoqtoro programaSi monawile profesorebi 
sadoqtoro programaSi monawileoben iuridiuli fakultetis da mowveuli sruli da asocirebuli 

profesorebi. 

XV. programis finansuri uzrunvelyofa: sadoqtoro programis finansur uzrunvelyofas axdens ivane 

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis biujeti, saidanac iuridiuli fakultetisaTvis 

gamoyofili  Tanxa Seadgens 2736784 lars.  


