
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სამართალი/LAW

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია (ქართულად და ინგლისურად): სამართლის მაგისტრი/Master of  Law

სწავლების ენა: საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება ხორციელდება ქართულ ენაზე

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS

სამაგისტრო პროგრამა აგებულია ECTS სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, წელიწადში საშუალოდ – 60 კრედიტს, სემესტრში – 30 კრედიტს.  შესაბამისად,
სამაგისტრო პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობა 2 წელს ანუ 4 სემესტრს შეადგენს.

სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა.

პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება

1. პროგრამის მიზნები

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა კერძო, საჯარო ან სისხლის სამართლისა და შედარებითი სამართალმცოდნეობის
სფეროში, რაც დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას იძლევა.

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:
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 განმარტების მეთოდების გამოყენებით სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასებისა და პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების
შემუშავების უნარი;

 ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში ცვლილების ანალიზისა და გამომდინარე დასკვნების
ჩამოყალიბების უნარი;

 აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისათვის წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ ენებზე საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა და
არგუმენტების გადაცემის უნარი;

 თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზის დამოუკიდებლად განსაზღვრის უნარი;
 შესაბამისი სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული

ანალიზის მეშვეობით ცოდნის გაფართოვების უნარი;
 მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად არსებული სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში,

ახალი ღირებულებების ფორმირებაში წვლილის შეტანის უნარი.
 დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის უნარი;
 სამართლებრივ-ეთიკური ღირებულებების კონტექსტუალური ანალიზის უნარი;
 თანამედროვე სამართლებრივი აზროვნების  უნარი.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი, ბაკალავრის შემდგომი
დონის მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი და დამოუკიდებელი კვლევის უნარის მქონე სპეციალისტის მომზადება, მისი პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა,  ასევე  კურსდამთავრებულის როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესატყვისი კვალიფიკაციით აღჭურვა.

2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს,
რომელიც ჩაირიცხება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და B2 დონის უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ენისა და სპეციალობის
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საფუძველზე.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები/ტესტები და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოცდების
დაწყებამდე  არანაკლებ ერთი თვით ადრე.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ
ვადებში და დადგენილი წესით.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში და დადგენილი წესით.

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ენის გამოცდისაგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული ენის
B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ასევე კანდიდატი, ვისაც ინგლისურ, გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე გავლილი აქვს ბაკალავრიატის ან
მაგისტრატურის სრული ან არასრული კურსი.



3. სწავლის შედეგები (კურსდამთავრებულს უნდა ქონდეს შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები)

ცოდნა და გაცნობიერება

 აქვს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური
ხედვის ფორმირების შესაძლებლობას;

 გაცნობიერებული აქვს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის  სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

 განმარტების მეთოდების გამოყენებით შეუძლია კერძო-სამართლებრივი, სისხლისამართლებრივი ან საჯარო-სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური
შეფასება და მათი გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება,

 შეუძლია უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება.

დასკვნის უნარი

 ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა ან მეცნიერული მიდგომების (მათ შორის, უახლესი კვლევების) პირობებში შეუძლია
ცვლილების ანალიზი და  დასაბუთებული სამართლებრივი დასკვნის ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

 შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ ენაზე გადასცეს საკუთარი სამართლებრივი
დასკვნები და არგუმენტები.

სწავლის უნარი

 თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზის საფუძველზე  საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრის
უნარი;

 პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით უახლეს მეთოდებზე
დაყრდნობით ცოდნის გაფართოების უნარი.

ღირებულებები

 მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად არსებული სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზისა და  საჭიროების
შემთხვევაში, ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანის უნარი;

 პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული ნორმების დაცვისა და  ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე პროფესიული ქცევის უნარი.

4. სწავლება-სწავლის მეთოდები

ლექცია სამუშაო ჯგუფში მუშაობა სემინარი პრაქტიკული  მუშაობა ელექტრონული რესურსით სწავლება ელექტრონული სწავლება სხვა

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან გამომდინარე.
კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

5. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის  დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
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სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული
შეფასების სისტემის შესაბამისად.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  მოიცავს შეფასების ფორმებს -
შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად)  და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

შუალედური და დასკვნითი შეფასება  (შეფასების ფორმები)  მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.).
შეფასების კომპონენტი   აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, კაზუსის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების
მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ  შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.

შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს  ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების  მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის
ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. შეფასების სისტემა უშვებს:
შეფასების სისტემა უშვებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – 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.

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.



სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში  დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში.  სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში
მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის
მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი)  უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც
სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი)  ფასდება ერთჯერადად
(დასკვნითი შეფასებით).

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის (სამაგისტრო ნაშრომის)  შეფასების სისტემა უშვებს:

ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – 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.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს მომდევნო
სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

6. დასაქმების სფეროები

სამართლის მაგისტრი მომზადებულია სამართლის სფეროში მაღალი რანგის იურიდიული პრაქტიკის განსახორციელებლად და სამეცნიერო მუშაობის გასაგრძელებლად.
შესაბამისად, სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ეძლევა იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც
მოითხოვება სამართლის მაგისტრის ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები.

7. სწავლის გაგრძელების საშუალება

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს საქართველოს ან სხვა ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სამართლის მიმართულების სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის მკვლევარის მომზადებაზე.

8. პროგრამის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა
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სამართლის სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება მაგისტრანტებისათვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომი
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, კერძოდ:

 2500 მ2 ფართზე განლაგებული სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო ოთახები;
 საკონფერენციო დარბაზი;
 კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის გარდა იურიდიული ფაკულტეტთან

არსებული სასემინარო ბიბლიოთეკა, სადაც ხელმისაწვდომია პროგრამის სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო ლიტერატურა და ელექტრონული
რესურსები (სულ 15 000-ზე მეტი ეგზემპლარი სახელმძღვანელო, მონოგრაფია, სამეცნიერო ჟურნალი, სასამართლო გადაწყვეტილებები, ლექსიკონები, ნორმატიული
მასალა და სხვა);

 130 კომპიუტერი ინტერნეტის თავისუფალი წვდომით;
 იმიტირებული სასამართლო პროცესის დარბაზი და მედიაციის ცენტრი.

9. პროგრამის ადამიანური რესურსი

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური რესურსით. პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი (18 პროფესორი, 25 ასოცირებული პროფესორი) და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეული სპეციალისტები (118
მოწვეული სპეციალისტი/პროფესორი), რომელთაც აქვთ სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია,
აკადემიური ხარისხი, სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება.

ადამიანური რესურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართი №2.

10. სამაგისტრო პროგრამის  ფინანსური უზრუნველყოფა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა წარმოებს როგორც უნივერსიტეტის, ასევე ფაკულტეტის ბიუჯეტებიდან.

გამოყოფილი თანხა მიმართულია პროგრამით გათვალისწინებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მუდმივ განახლებაზე, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის
პროგრამის შესაბამისი უახლესი ლიტერატურით შევსებაზე, სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობაზე, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
ნაშრომების, სახელმძღვანელოებისა და დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოცემა-დაბეჭდვაზე და ა.შ..

11.პროგრამის ხელმძღვანელი

ირაკლი ბურდული - სრული პროფესორი

11. პროგრამის სტრუქტურა

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება სასწავლო (90 კრედიტი) და სამეცნიერო-კვლევითი (30 კრედიტი) კომპონენტებისაგან.



სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სავალდებულო სასწავლო კურსებს (10 კრედიტი), საჯარო, კერძო ან სისხლის
სამართლის მიმართულების არჩევით სასწავლო კურსებს (50 კრედიტი) და კლინიკური სწავლების მოდულებს (30 კრედიტი).

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო კომპონენტი მოიცავს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას და მის საჯარო დაცვას (30 კრედიტი).

(A) სავალდებულო სასწავლო კურსები

სტუდენტმა სავალდებულო წესით უნდა გაიაროს აკადემიური წერის სასწავლო კურსი. აღნიშნული სასწავლო კურსი
ორიენტირებულია სტუდენტის მიერ საკუთარი ორიგინალური აზრის მკაფიოდ ჩამოყალიბების, მისი
არგუმენტირებული გადმოცემის (წერილობით თუ ზეპირად), ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის, ლიტერატურაზე
მუშაობის, წერის დაგეგმვის, აგრეთვე კვლევითი ნაშრომის შესრულების უნარის გამომუშავებაზე.

(B)
საჯარო, კერძო ან სისხლის სამართლის
მიმართულების არჩევითი სასწავლო კურსები

საჯარო, კერძო ან სისხლის სამართლის არჩევითი სასწავლო კურსები საშუალებას აძლევს სტუდენტს საკუთარი
სურვილისა და ინტერესების გათვალისწინებით მოახდინოს სწავლების კონცენტრირება და შეიძინოს ღრმა და
სისტემური  ცოდნა საჯარო, კერძო ან სისხლის სამართლის სფეროში.

არჩევითი სასწავლო კურსებიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 40 და მაქსიმუმ 50 კრედიტი. ამასთან, 10
კრედიტი სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს უნივერსიტეტის სხვა სამაგისტრო პროგრამების არჩევითი სასწავლო
კურსების ხარჯზე.

ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით, ფაკულტეტის საბჭოსთან შეთანხმებით სამართლის სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს საჯარო, კერძო ან სისხლის სამართლის არჩევითი სასწავლო კურსების
ნაცვლად შესაძლებელია შეეთავაზოთ უცხოური პარტნიორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (მოწვეული
პროფესორის/leqtoris) მიერ ორგანიზებული სასწავლო კურსები.

(C) კლინიკური სწავლების მოდულები

სტუდენტის კლინიკური სწავლება შეიძლება განხორციელდეს სასამართლო ორგანოებში, იურიდიულ
(საადვოკატო) ბიუროებში, საჯარო დაწესებულებებში, აგრეთვე იურიდიული პროფილის არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) ორგანიზაციებში და მიზნად ისახავს სტუდენტებში სამართლებრივი აზროვნების,
სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, პროფესიული მეტყველების უნარის
განვითარებასა და საბოლოოდ მაღალი კვალიფიკაციის იურისტის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას.

კლინიკური სწავლების მოდულებიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 30 კრედიტი კლინიკური სწავლების
სამივე მოდულიდან თითოეული კომპონენტის ხარჯზე. ამასთან, კლინიკური სწავლების პირველი
მოდულიდან სავალდებულოა 5 კრედიტის დაგროვება, მეორე მოდულიდან -15 კრედიტის დაგროვება,
ხოლო მესამე მოდულიდან - 10 კრედიტის დაგროვება.

(D)
სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და მისი
საჯარო დაცვა

სტუდენტის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევის შედეგები აისახება მის მიერ შესრულებულ
სამაგისტრო ნაშრომში.  სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს დასრულებულ სამუშაოს, რომელიც უნდა
ასახავდეს სტუდენტის უნარს, ჩაატაროს კვლევითი ან სხვა სახის სამუშაოები. წარმოდგენილი ნაშრომის
დაცვისას სტუდენტიმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ შესრულებული სამუშაო და  დისკუსიაში
მონაწილეობის უნარი.

სამაგისტრო ნაშრომი სტუდენტმა უნდა შეასრულოს სამართლის იმ მიმართულებით, რომლიდანაც
არჩევითი  სასწავლო კურსების ხარჯზე დაგროვილი აქვს მინიმუმ 40 კრედიტი.
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სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  გეგმა
(მოდულები, საგნები შესაბამისი კრედიტებისა და სწავლების შედეგების მითითებით)

№ დაშვების
წინაპირობ

ა

მოდული/საგანი

ECTS კრედიტი სტუდენტის
სასწავლო

დატვირთვა

სწავლების შედეგების რუკა

I წელი II წელი

სა
კო

ნტ
აქ

ტ
ო

 ს
აა

თ
ებ

ი

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 
სა

ათ
ებ

ი

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა

ცო
დ

ნი
ს 

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს 

უ
ნა

რ
ი

დ
ას

კვ
ნი

ს 
 უ

ნა
რ

ი

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 უ
ნა

რ
ი

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ისემესტრი

I II III IV

სასწავლო კომპონენტი 25 15 20

1. სავალდებულო სასწავლო კურსები 10

1.1 არ გააჩნია აკადემიური წერა იურისტებისათვის 10/250 45 205 X X X X

2. არჩევითი სასწავლო კურსები

2.1. საჯარო სამართლის მიმართულებით 25 15 10

2.1.1 არ გააჩნია შედარებითი სამოხელეო სამართლი 5/125 32 93 X X X X X

2.1.2 არ გააჩნია პარლამენტარიზმი 5/125 32 93 X X X X

2.1.3 არ გააჩნია ლობიზმის რეგულირების სამართლებრივი ასპექტები 5/125 32 93 X X X X X

2.1.4 არ გააჩნია ქართული კონსტიტუციონალიზმი 5/125 32 93 X X X X X

2.1.5 არ გააჩნია
კონსტიტუციურ ღირებულებათა სისტემა და
ფუნდამენტური უფლებები 5/125 32 93 X X X X X

2.1.6 არ გააჩნია sarCelis dasaSveboba 5/125 32 93 X X X X X X

2.1.7 არ გააჩნია administraciuli gansjadoba 5/125 32 93 X X X X X X

2.1.8 არ გააჩნია
ადამიანის უფლებები სასამართლო გადაწყვეტილების
მიხედვით 5/125 32 93 X X X X X X



2.1.9 არ გააჩნია სასამართლო გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობა 5/125 32 93 X X X X X

2.1.10 არ გააჩნია შედარებითი ადმინისტრაციული სამართალი 5/125 32 93 X X X X X

2.1.11 არ გააჩნია უფლების დაცვა გარემოს სამართალში 5/125 32 93 X X X X

2.1.12 არ გააჩნია
თანამედროვე საგადასახადო სამართალი და
სასამართლო პრაქტიკა

5/125 32 93 X X X X X

2.2. კერძო სამართლის მიმართულებით 25 15 10

2.2.1 არ გააჩნია
საკუთრების უფლება საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრაქტიკაში

5/125
32 93 X X X X X X

2.2.2 არ გააჩნია SedarebiTi sadazRvevo samarTali 5/125 32 93 X X X X X X

2.2.3 არ გააჩნია კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი 5/125 32 93 X X X X X

2.2.4 არ გააჩნია შიდა და გარე კორპორაციული მართვა 5/125 32 93 X X X X X

2.2.5 არ გააჩნია შედარებითი საბანკო სამართალი 5/125 32 93 X X X X X

2.2.6 არ გააჩნია კვაზი კონტრაქტები და დელიქტები 5/125 32 93 X X X X X

2.2.7 არ გააჩნია
საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის განვითარების
ძირითადი ტენდენციები

5/125
32 93 X X X X X

2.2.8 არ გააჩნია ინვესტიციების დაცვის სამართლებრივი რეჟიმები 5/125 32 93 X X X X X

2.2.9 არ გააჩნია შედარებითი კორპორაციული სამართალი 5/125 32 93 X X X X X X

2.2.10 არ გააჩნია შედარებითი კერძო სამართალი 5/125 32 93 X X X X X

2.2.11 არ გააჩნია
saxelSekrulebo davebis gadawyvetis
sasamarTlo praqtika 5/125 32 93 X X X X X

2.2.12 არ გააჩნია
სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის
პრობლემები

5/125
32 93 X X X X X

2.3. სისხლის სამართლის მიმართულებით 25 15 10

2.3.1 არ გააჩნია
სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო
პრაქტიკა

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.2 არ გააჩნია დაცვის ხელოვნება 5/125 32 93 X X X X X X

2.3.3 არ გააჩნია
სისხლის სამართლის პროცესი და სასამართლო
პრაქტიკა

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.4 არ გააჩნია შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი 5/125 32 93 X X X X X X

2.3.5 არ გააჩნია ევროპული სისხლის სამართალი 5/125 32 93 X X X X X X

2.3.6 არ გააჩნია
sisxlis samarTlis saqmis sasamarTloSi
ganxilvis problemebi

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.7 არ გააჩნია გერმანიის სასამართლოების გადაწყვეტილებები
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის პრობლემებზე

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.8 არ გააჩნია დანაშაულობის პრევენციის თანამედროვე მოდელები 5/125 32 93 X X X X X
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2.3.9
არ გააჩნია

სისხლისსამართლებრივი დევნის დისკრეციულობა,
განრიდება და მედიაცია

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.10 არ გააჩნია
ინდივიდუალური  სამართლებრივი სიკეთის
წინააღმდეგ მიმართული  დანაშაული:
სამართალშეფარდების პრობლემები

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.11 არ გააჩნია
საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ
მიმართული  დანაშაული: სამართალშეფარდების
პრობლემები

5/125 32 93 X X X X X X

2.3.12 არ გააჩნია
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის
სამართლებრივი ასპექტები

5/125 32 93 X X X X X

2.4. კლინიკური სწავლების  მოდულები 5 15 10

I მოდული 5

2.4.1 არ გააჩნია პროფესიული ეთიკა 5/125 32 93 X X X X X X

2.4.2 არ გააჩნია საპროცესო უნარ-ჩვევები 5/125 32 93 X X X X X X

II მოდული 15

2.4.3 2.4.1/2
მერიის იურიდიული დახმარების პროგრამის
ფარგლებში არსებული საადვოკატო კლინიკა

15/375 X X X X X X

2.4.4 2.4.1/2 იურიდიული დახმარების სამსახურის კლინიკა 15/375 X X X X X X

2.4.5 2.4.1/2 პრაქტიკული სამართლის კლინიკა 15/375 X X X X X X

III მოდული 10

2.4.6 2.4.1/2 პროკურატურის კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.7 2.4.1/2 პოლიციის აკადემიის კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.8
2.4.1/2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო

სამსახურის კლინიკა
10/250 242 8 X X X X X X

2.4.9 2.4.1/2 ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.10 2.4.1/2 აღსრულების ეროვნული ბიუროს კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.11 2.4.1/2 თბილისის საქალაქო სასამართლოს კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.12 2.4.1/2 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.13 2.4.1/2 სასამართლო საქმისწარმოებისა და მენეჯმენტის
კლინიკა (რუსთავის საქალაქო სასამართლოს ბაზაზე)

10/250 242 8 X X X X X X

2.4.14 2.4.1/2 საკონსტიტუციო სასამართლოს კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.15 2.4.1/2 საქპატენტის კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.16 2.4.1/2 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X



2.4.17
2.4.1/2 ერისთავის იურიდიული ჯგუფის საადვოკატო

ბიუროს კლინიკა
10/250 242 8 X X X X X X

2.4.18 2.4.1/2 კორძაძის საადვოკატო ბიუროს კლინიკა 10/250 242 8 X X X X X X

2.4.19
2.4.1/2 იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი ყიფიანი

ძიძიგურის" საადვოკატო კლინიკა
10/250 242 8 X X X X X X

2.4.20 2.4.1/2 საადვოკატო და საარბიტრაჟო კლინიკა (საარბიტრაჟო
ინსტიტუტის ბაზაზე)

10/250 242 8 X X X X X X

3. კვლევითი კომპონენტი

3.1 1.1 სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა 30/750

სემესტრში 30 30 30 30

წელიწადში 60 60

სულ 120



11

დანართი №1.

ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ (აკადემიური პერსონალი)

№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა/სამეცნიერო ხარისხი

საჯარო სამართლის მიმართულებით

1. კვერენჩხილაძე გიორგი პროფესორი / სამართლის დოქტორი

2. ჭიღლაძე ნანა პროფესორი / სამართლის დოქტორი

3. კობახიძე ირაკლი პროფესორი / სამართლის დოქტორი

4. კოპალეიშვილი მაია პროფესორი / სამართლის დოქტორი

5. ხარშილაძე ირმა პროფესორი / სამართლის დოქტორი

6. ტურავა პაატა პროფესორი / სამართლის დოქტორი

7. კახიანი გიორგი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

8. თევდორაშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

9. გონაშვილი ვასილი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

10. ერემაძე ქეთევან ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

11. ლორია ხათუნა ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

12. ქარდავა ეკატერინე ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

13. გვარამაძე თამარი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

14. ყალიჩავა კობა ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

15. გოგიბერიძე გია ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

16. კახიძე ირაკლი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

17. მაჭარაძე ზურაბ ასისტენტი / დოქტორანტი

18. ღვამიჩავა თამარი ასისტენტი / დოქტორანტი

კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით

1. ზოიძე ბესარიონი პროფესორი / სამართლის დოქტორი

2. ნინიძე თევდორე პროფესორი / სამართლის დოქტორი

3. ჭანტურია ლადო პროფესორი / სამართლის დოქტორი

4. ბურდული ირაკლი პროფესორი / სამართლის დოქტორი

5. ძლიერიშვილი ზურაბ პროფესორი / სამართლის დოქტორი

6. ზამბახიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი



7. ჩაჩავა სოფიო ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

8. ცისკაძე მარიამ ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

9. ცერცვაძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

10. ზარანდია თამარ ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

11. შენგელია ეკატერინე ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

12. ზოიძე თამარ ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

13. მახარობლიშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

14. მოწონელიძე ნატალია ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

15. ჩიტაშვილი ნათია ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

16. რუსიაშვილი გიორგი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

17. სვანაძე გიორგი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

18. ქოჩაშვილი ქეთევანი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

19. ამირანაშვილი გიორგი ასისტენტი / დოქტორანტი

20. ბერეკაშვილი დიანა ასისტენტი / დოქტორანტი

21. გაწერილია აკაკი ასისტენტი / დოქტორანტი

22. ეგნატაშვილი დემეტრე ასისტენტი / დოქტორანტი

23. ლაფაჩი ეკატერინე ასისტენტი / სამართლის დოქტორი

24. საძაგლიშვილი დიმიტრი ასისტენტი / დოქტორანტი

25. ჯორბენაძე სერგი ასისტენტი / სამართლის დოქტორი

სისხლის სამართლის მიმართულებით

1. ივანიძე მაია პროფესორი / სამართლის დოქტორი

2. ფაფიაშვილი ლალი პროფესორი / სამართლის დოქტორი

3. ტურავა მერაბი პროფესორი / სამართლის დოქტორი

4. თოდუა ნონა პროფესორი / სამართლის დოქტორი

5. აქუბარდია ირინა ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

6. თუმანიშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

7. შალიკაშვილი მორისი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

8. დვალიძე ირაკლი ასოცირებული პროფესორი / სამართლის დოქტორი

9. გოგნიაშვილი ნინო ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

10. გორაშვილი გიორგი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

11. მაღლაკელიძე ლავრენტი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი
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12. ცქიტიშვილი თემური ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

13. ხარანაული ლევანი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

14. ხერხეულიძე ირინე ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

15. მეურმიშვილი ბესიკი ასისტენტ-პროფესორი / სამართლის დოქტორი

16. ბერიშვილი თამარ ასისტენტი / დოქტორანტი

17. ოხანაშვილი ანრი ასისტენტი / დოქტორანტი

18. დგებუაძე გიორგი ასისტენტი / სამართლის დოქტორი

19. ხოდელი მაკა ასისტენტი / დოქტორანტი

20. ტატიშვილი მაგდა ასისტენტი / დოქტორანტი

21. ჩაკვეტაძე გიორგი ასისტენტი / დოქტორანტი

ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ (მოწვეული პერსონალი)

№ სახელი, გვარი სამეცნიერო ხარისხი

საჯარო სამართლის მიმართულებით

1. როგავა ზვიად მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი

2. ქალდანი თამარ მოწვეული ლექტორი

კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით

1. ძირკველიშვილი ლაზარე მოწვეული ლექტორი

2. ზარნაძე ეკა მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი

3. კვანტალიანი ნუნუ მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი

4. ჯორბენაძე სანდრო მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი

5. გოთუა ლევანი მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი

სისხლის სამართლის მიმართულებით

1.


