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                                              საბაკალავრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა   
 

ა)  სრული  ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  ან  მასთან  გათანაბრებული  დოკუმენტის 

მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების 

რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს ევროპის უნივერსიტეტში. 
 

ბ) პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, 

ინგლისური ენა, ისტორია/მათემატიკა. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - კანონმდებლობით 

განსაზღვრული  მინიმალური  ბარიერის  დაძლევა შემდეგ საგნებში: ქართული  ენა  და  

ლიტერატურა, ისტორია/მათემატიკა, ინგლისური ენა . 
 

პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ: 

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:
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ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს 

სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 
 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური  განათლება  და  სრული  ზოგადი  განათლების ბოლო 2 წელი  ისწავლეს  უცხო 

ქვეყანაში; 
 

გ)   უცხო   ქვეყნის   მოქალაქეებისათვის   (გარდა   ერთობლივი   უმაღლესი   საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/ 

კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 
 

დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 

პერიოდში  უცხო  ქვეყანაში  ცხოვრობდნენ  არანაკლებ  75  დღისა  ერთ-ერთი  სემესტრის 

განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 

კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 
 

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ პუნქტით განსაზღვრული პირები ვალდებული არიან გაიარონ ევროპის 

უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გასაუბრება ან/და გამოცდა პროგრამის ენის ცოდნის 

დადგენის მიზნით1. „დ“ პუნქტით გათვალისწინებული პირები ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის 

გაგრძელების უფლებას მოიპოვებენ სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული ზოგადი უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. 
 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) 

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმან- 

ათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად 

მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტები. 
 

 
 

                                                                     პროგრამის აქტუალობა   
 

სამართალი, როგორც საზოგადოების, სახელმწიფოსა და საჯარო თუ კერძო ინსტიტუციების 

მოწყობის იურიდიული საფუძველი, აქტუალობას არათუ კარგავს, არამედ, დროთა განმავლობაში 

მეტად იძენს. ასევე, სამართლის განვითარებასთან ერთად მატულობს მისი მნიშვნელობა და ფუნქცია  

საზოგადოებაში.  საქართველოში  დემოკრატიული,  სახელმწიფოებრივი  ინსტიტუტები ჯერ კიდევ 

განვითარების ეტაპზეა, შესაბამისად, საზოგადოებაში სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრა სულ 

უფრო აქტუალური ხდება. ფორმირდება სრულიად ახალი სამართლებრივი, საზოგადოებრივი 

ურთიერთობები, რასაც ბუნებრივია თან ახლავს დამატებითი სამართლებრივი პრობლემები, 

დავები, რის გამოც სამათლებრივი პრობლემების გადაჭრა სულ უფრო აქტუალური და საჭიროა. 
 

მრავალფეროვანი საზოგადოებრივი, ინსტიტუციური და სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების 
გათვალისწინებით,   უკიდურესად    მნიშვნელოვანია    სამართლის    შესაბამისი    დარგებისა    და 

 
 
 
 

1 პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად ასევე, იხ. 

ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი.
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ნორმების სიღრმისეული ცოდნა და მათი ეფექტური რეალიზება. ამდენად, სამართლის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის აქტუალობაც ამ ფაქტორიდან გამომდინარეობს. 

 
სამართალი და სამართლებრივი ნორმები მთლიანობაში ქმნის ნებისმიერი ტიპის ურთიერთობის 

იურიდიულ ბაზისს, ამდენად, მის ცოდნასა და რეალიზებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა გააჩნია 

სამართლებრივი  და დემოკრატიული  სახელმწიფოსა  და  საზოგადოების  ფუნქციონირებისთვის. 

შესაბამისად, კვალიფიციური, ფუნდამენტური და პრაქტიკული უნარების მქონე 

სამართალმცოდნეების მომზადება გარდაუვალი აუცილებლობაა. 
 

საყურადღებოა ისიც, რომ საქართველო დღითიდღე უფრო საინტერესო ხდება    უცხოელი 

ინვესტორებისთვის. ხორციელდება ახალი ინვესტიციები, ფორმირდება ახალი კომპანიები, 

რომლებიც უთუოდ საჭიროებენ სამართლებრივ მოწესრიგებას, რაც კიდევ ერთხელ სძენს 

აქტუალობას იურისტის პროფესიას. 
 

 
 

                                                                         პროგრამის მიზანი   
 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებია: 
 

1)     მოამზადოს     ადგილობრივ     და     საერთაშორისო     შრომის     ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, 

კვალიფიციური   იურისტი,   რომელსაც   ექნება   ეროვნული   სამართლის ფართო, ხოლო საჯარო, 

კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის სიღრმისეული ცოდნა; 
 

2) მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც მიღებული ცოდნის საფუძველზე ექნება სამართლებრივი 

პრობლემის  იდენტიფიცირების,  გადაჭრის,  შეფასების,  მსჯელობის,  დასაბუთების, 

სამართლებრივი დოკუმენტების წარმოების, სამართლის წყაროების (სამეცნიერო პუბლიკაციები, 

საკანონმდებლო  ცვლილებები,  სასამართლო  გადაწყვეტილებები)  მოძიების  და 

იურისპრუდენციაში არსებული სიახლეების მიდევნების, დამუშავების და დასაბუთებული 

პოზიციის წერილობითი და ზეპირი ფორმით გადმოცემის უნარი; 
 

3)    ასევე,    მოამზადოს პროფესიული    და    ეთიკური    ღირებულებების    მქონე,    სოციალური 

პასუხისმგებლობისა და დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი სპეციალისტი. 
 

 
 

                                                                        სწავლის შედეგები   
 

I. კურსდამთავრებულს   ეცოდინება   სამართლის   არსი   და   სამართლის   ფუნდამენტური 

პრინციპები; ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები; თანამედროვე ეროვნული 

სამართლის წყაროები; ნორმის სტრუქტურა, ფუნქცია და განმარტების მეთოდები; 

სამართლის თეორიები. 

II. კურსდამთავრებულს   ეცოდინება   სახელმწიფოს   ცნება   და   ფუნქციები;   სახელმწიფოს 

მმართველობისა და ტერიტორიული მოწყობის ფორმები; კონსტიტუციური სამართლის 

ძირითადი ასპექტები; ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; ზოგადი 

ადმინისტრაციული სამართლის არსი, პრინციპები და პროცესი. 

III. კურსდამთავრებულს  ეცოდინება  კერძო  სამართლის  სისტემა;  სამოქალაქო  სამართლის 

მატერიალური და პროცესუალური ასპექტები; სანივთო სამართალი; ვალდებულებითი 

სამართალი, მათ შორის, სახელშეკრულებო და კანონისმიერი ვალდებულებითი 

ურთიერთობები; საოჯახო და საკორპორაციო სამართალი. 

IV.      კურსდამთავრებულს     ეცოდინება     სისხლის     სამართლის     ძირითადი     პრინციპები, 

დანაშაულის  სახეები  და  კატეგორიები;  მატერიალური  და  პროცესუალური  ასპექტები;
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სისხლისამართლებრივი    პასუხიმგებლობის    არსი    და    სასჯელთა    სახეები;    სისხლის 

სამართლის საქმის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის პროცესუალური გარანტიები. 

V. კურსდამთავრებულს  ეცოდინება  საერთაშორისო  სამართლის  წყაროები,  საერთაშორისო 

სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები და ჩვეულებითი ნორმები; საერთაშორისო 

სამართლებრივ-პოლიტიკური ინსტიტუტები; საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და 

კონვენციების ეროვნულ დონეზე გამოყენების თავისებურებები; საერთაშორისო 

სასამართლოები და ტრიბუნალები, მათ შორის, წესები და პროცედურები. 

VI.    კურსდამთავრებულს ექნება სამართლებრივი წერისა და კვლევის უნარები; შეძლებს 

რელევანტური ნორმატიული ბაზის და სამართლებრივი წყაროების მოძიებას, ასევე, 

სამართლებრივი  დოკუმენტაციის  (ხელშეკრულება,  საჩივარი,  შუამდგომლობა) 

შემუშავებასა და წარდგენას კონკრეტული ფორმალურ-შინაარსობრივი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

VII.      დარგობრივი მიმართულების შესაბამისად, კურსდამთავრებული შეძლებს სამართლებრივი 

საკითხის აღქმას, მისი სხვადასხვა პერსპექტივით გააზრებას, ასევე, სამართლებრივი 

პრობლემატიკის გადაწყვეტისთვის თეზისების განვითარებას და არჩეული მიდგომის 

დასაბუთებას. 

VIII.     კურსდამთავრებულს ექნება კარგი პრეზენტაციის უნარები და შეძლებს რელევანტური 

სამართლებრივი  არგუმენტების  მოშველიებით  საკუთარი  პოზიციის  ეფექტიან  დაცვას. 

ექნება ეფექტური კომუნიკაციის უნარი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

IX.   კურსდამთავრებული შეძლებს მოიძიოს სამართლის დარგში არსებული სიახლეები 

(საკანონმდებლო ცვლილებები, სამეცნიერო სიახლეები, პრეცედენტული სამართალი) და 

საუკეთესო პრაქტიკა. 

X. კურსდამთავრებული  შეძლებს  განახორციელოს  პროფესიული  საქმიანობა  იურიდიული 

ეთიკის  დაცვითა და   პასუხისმგებლობით,  იმოქმედოს კანონიერების,  სამართლიანობის, 

თანასწორობის,  ადამიანის  ძირითადი  უფლებების,  დემოკრატიული და  სამართლებრივი 

საზოგადოების უზენაესი ღირებულებების შესაბამისად. 
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. 
დანართი #1). პროგრამას თან ახლავს სწავლის შედეგების რუკა დანართი #2-ის სახით. 

 

 
 

                                                                        სწავლების ფორმები   
 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი   ფორმები: ლექცია,     სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა, პრაქტიკული მეცადინეობა, სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა, ასევე პრაქტიკის 

გავლა და დაცვა. 
 

ლექცია შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობენ ლექტორი და 

სტუდენტი. ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის დებულებათა იდეის გაგება, რაც 

გულისხმობს გადმოცემული მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ლექცია უნდა 

უზრუნველყოფდეს შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების მეცნიერულ და ლოგიკურად 

თანმიმდევრულ შეცნობას ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. ამიტომ, ის უნდა იყოს 

ლოგიკურად დასრულებული. ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, სქემები, დიაგრამები, გრაფიკები და 

სხვა თვალსაჩინოებანი უნდა ემსახურებოდეს ლექციის იდეის ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს 

მეცნიერების დიალექტიკური პროცესის სწორი ანალიზი და უნდა აიგოს კონკრეტულ   გარემოში   

სტუდენტთა   თავისუფალი   აზროვნების   შესაძლებლობის,   ძირითად
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მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე ორიენტირებით. 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. ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს სტუდენტთა 

აქტიური მონაწილეობით, მეთოდურ საშუალებათა და თვალსაჩინოების ფართო გამოყენებით. 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის დანიშნულებაა ლექციებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება და 

დაკონკრეტება, პრაქტიკული ხასიათის ქეისების განხილვა, დისკუსია-დებატების გამართვა, საშინაო 

დავალების განხილვა. პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ჰიპოთეტური 

სამართლებრივი პრობლემების გადაწყვეტის საშუალებით თეორიული მასალის თანდათანობითი 

შესწავლა, რაც თეორიული მასალის დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავების 

საფუძველია.   პრაქტიკული მეცადინეობის ფარგლებში ლექტორი ასევე ამოწმებს სტუდენტის მიერ 

ცალკეული თემის ფარგლებში მიღებულ თეორიულ ცოდნას, ატარებს გამოკითხვას, დისკუსიას და 

ა.შ. რაც შეეხება პროფესიულ პრაქტიკას, მისი მიზანია სტუდენტის დაახლოება რეალურ სამუშაო 

გარემოსთან და სტუდენტის მიერ შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-

ჩვევების გამომუშავება. პროფესიული პრაქტიკას სტუდენტი გადის უნივერსიტეტის მიერ 

სპეციალურად შერჩეულ დაწესებულებაში (სახელმწიფო, ადმინისტრაციული, თვითმმართველობის 

ორგანო, კერძო კომპანია, საადვოკატო ბიურო და ა.შ.). პროფესიული   პრაქტიკის   ბოლოს   

სტუდენტს   აფასებს   დამსაქმებელი   და   სტუდენტი   იცავს პრაქტიკის ანგარიშს. 
 
 

                                       სწავლებისა და სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები   
 

I - ახსნა-განმარტება: გულისხმობს ლექტორის მიერ ახალი სალექციო მასალის გადმოცემას 

ზეპირსიტყვიერად, მის ახსნას და განმარტებას, რაც, შესაძლოა, სხვა მეთოდებთან სინთეზში იქნას 

გამოყენებული (მაგ. დემონსტრირების მეთოდი). ახსნა-განმარტების მეთოდი მიზნად ისახავს 

სტუდენტისათვის შესასწავლი მასალის გაცნობას; 
 

II - დემონსტრირება: გამოიყენება სალექციო მასალის სტუდენტების მიერ უკეთ აღქმისა და 

დამახსოვრების მიზნით. კერძოდ, ახალი სალექციო მასალის ვერბალური ახსნა-განმარტება 

მიმდინარეობს შესაბამისი ვიზუალური ეფექტების (სქემის, სურათის, დიაგრამის) გამოყენებით. 

დემონსტრირების მეთოდით ხდება ასევე სხვადასხვა საძიებო სისტემებში საჭირო სასამართლო 

გადაწყვეტილებების, უცხოური კანონმდებლობის თუ სხვა მასალის მოძიების დემონსტრირებაც, 

რაც ხელს უწყობს სტუდენტის მიერ მასალის მოძიების უნარის გაუმჯობესებას. ვიზუალური 

ეფექტის წყალობით, მნიშვნელოვნად იზრდება სტუდენტის მიერ მასალის აღქმისა და 

დამახსოვრების ხარისხი; 
 

III - შემთხვევის შესწავლა (Case Study)/კაზუსის ანალიზი: აღნიშნული მეთოდი სამართალში 

აქტიურად გამოიყენება სამართლის ნორმის შინაარსის სწორად ანალიზის მიზნით. იგი გულისხმობს 

სამართლებრივი მასალის ახსნას ცხოვრებისეული შემთხვევის (ე.წ. case- ების/კაზუსების) 

მეშვეობით. ამ მეთოდის შედეგად, სტუდენტი იძენს სამართლის ნორმის არამხოლოდ თეორიულ 

ცოდნას, არამედ, მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარსაც. ამასთან, ცალკეული ცხოვრებისეული 

შემთხვევების განხილვისას ბევრად იზრდება სტუდენტის დაინტერესებისა და საკითხის 

დამახსოვრების ხარისხი; 

 
IV - სოკრატისეული მეთოდი: აღნიშნული მეთოდით სამართლებრივი თემის ახსნა მიმდინარეობს 

სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობით. სტუდენტები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს 

ცხოვრებისეული შემთხვევის (ე.წ. case-ის) რეგულირების შესაძლო გზებზე. შესაბამისი კითხვების
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დასმით და გარემოებების შეცვლით, ლექტორს სტუდენტები თანმიმდევრულად მიჰყავს ლოგიკურ 

ფინალამდე, რაც შემთხვევის არსებული რეგულაციის გაცნობით სრულდება. აღნიშნული მეთოდი 

მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საკითხის სწორად აღქმას და ზრდის მისი დამახსოვრების ხარისხს და 

სამართლებრივი ნორმის პრაქტიკასთან მიმართებით გააზრებას; 

 
V - გონებრივი იერიში (Brain Storming): პრობლემისადმი სტუდენტის შემოქმედებითი მიდგომის 

განვითარების მიზნით, ცალკეული სალექციო თემის ახსნისას, გამოიყენება აღნიშნული მეთოდი.   

იგი   იწვევს   სტუდენტის   ინტრესის   გაღვივებას   საკითხისადმი,   რაც   საბოლოოდ, სტუდენტს 

საკითხის კარგად გაანალიზებასა და დამახსოვრებაში ეხმარება; 

 
VI - შედარებითი ანალიზი: ახალი სამართლებრივი მასალის ახსნისას, მისი შედარება უკვე განვლილ   

მასალასთან   ზრდის   ახალი   მასალის   უკეთ   გაანალიზების   ხარისხს.   შედარებითი ანალიზის 

მეთოდი ასევე გამოიყენება, ეროვნული სამართლებრივი ნორმების შედარებისას უცხო ქვეყნის ან 

საერთაშორისო ნომრატიულ წყაროებთან, ადრე არსებულ რეგულაციებთან და სხვა; 

 
VII - ნორმის ანალიზი: გამოიყენება სამართლებრივი ნორმის შინაარსის სტრუქტურული 

ანალიზისათვის. კერძოდ, სტუდენტი აანალიზებს და მიჯნავს განსახილველი მუხლის ცალკეულ 

ნაწილებს ერთმანეთისაგან (ნორმის წინაპირობები, იურიდიული შედეგები, მათი ალტერნატიული 

ან კუმულაციური ხასიათი). აღნიშნული მეთოდის შედეგად, სტუდენტი აანალიზებს სამარლის 

ნორმას, რაც კაზუსის სწორად ამოხსნის წინაპირობას წარმოადგენს; 

 
VIII - პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL): ახალი ცოდნის მიღებისა და ინტეგრაციის 

პროცესის საწყის ეტაპად გამოყენებულია პრობლემა; 

 
IX - ევრისტიკული მეთოდი: ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ 

შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება; 

 
X - ჯგუფური მუშაობა: გულისხმობს სტუდენტების დაყოფას ჯგუფებად და მათთვის სხვადასხვა 

სახის დავალების მიცემას. მეთოდი შეიძლება იქნეს გამოყენებული უკუკავშირის მისაღებად, თუ 

რამდენად სწორად აანალიზებს სტუდენტი ახსნილ მასალას. ასევე, ჯგუფებს შეიძლება მიეცეთ 

ისეთ სამართლებრივი პრობლემის გადაჭრის დავალება, რაც განსაკუთრებულ ანალიზს მოითხოვს. 

აღნიშნული მეთოდი შესაძლოა წარიმართოს შეჯიბრების ფორმითაც. შესაძლებელია, ასევე, 

სხვადასხვა რეკვიზიტის გამოყენებაც. აღნიშნული მეთოდის მეშვეობით სტუდენტი 

მოტივირებულია, ერთი მხრივ, კარგად მოისმინოს ლექცია ან მეორე მხრივ, კარგად მოამზადოს 

მასალა შინ, რათა შეჯიბრების დროს, შეზღუდულ დროში, სწრაფად გადაჭრას პრობლემური 

საკითხი  და  მის  გუნდთან  ერთად  გაიმარჯვოს.  ჯგუფური  მუშაობის  მეთოდი  ხელს  უწყობს 

გუნდში მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ეხმარება სტუდენტს საკუთარი აზრის 

არგუმენტირების, სხვისი აზრის მოსმენის კულტურის, შეზღუდულ დროში სწრაფი ანალიზის 

უნარის გამომუშავებაში; 

 
XI - დისკუსია: იმართება პრობლემურ, აქტუალურ ან სტუდენტებისათვის საინტერესო ნებისმიერ 

სამართლებრივ საკითზე. აღნიშნული მეთოდის საშუალებით სტუდენტი სწავლობს თავისი აზრის 

წარმოაჩენას  აუდიტორიის  წინაშე,  სამართლებრივ  არგუმენტაციას,  თავისი  პოზიციის 

დასაბუთებას სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით, იძენს სხვისი საწინააღმდეგო მოსაზრების 

მოსმენისა და პატივისცემის უნარს, ავლენს მოსმენისა და კითხვების დასმის კულტურას;



7 
 

XII - ლიტერატურაზე მუშაობა: აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს სტუდენტის მიერ სილაბუსით 

გათვალისწინებული სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურის გაცნობას და შესაბამისი 

მასალის შესწავლას, ასევე  ლიტერატურის მოძიებას და დამუშავებას კონკრეტულ თემებთან 

დაკავშირებით, შესაბამისი ნორმატიული აქტების მოძიებას, საჭირო დამატებითი ლიტერატურის 

შერჩევას, ასევე,  სტატისტიკური მონაცემების ან ოფიციალური ვებ-გვერდების გამოყენებას, რაც, 

საჭიროა  სხვადასხვა სახის  საშინაო დავალების: საპრეზენტაციო მოხსენებების, დებატების, 

დისკუსიების,  რეფერატის მოსამზადებლად. აღნიშნული მეთოდი ეხრმარება სტუდენტს მასალის 

ათვისებაში, გამოუმუშავებს რელევანტური ლიტერატურის, სასამართლო გადაწყვეტილებების, 

საკანონმდებლო და სხვა მასალის მოძიების, ასევე დასკვნის გაკეთების უნარს; 

 
XIII - წერითი მუშაობა: გულისხმობს მასალიდან მთავარი და საკვანძო თეზისების ამონარიდის 
გაკეთებას, ასევე, ე.წ. „ქეის ბრიფების“ შედგენას და ა.შ.; 

 
XIV - როლური თამაში/იმიტირებული პროცესი: გულისხმობს სტუდენტებისათვის სასამართლო 

პროცესის სხვადასხვა მონაწილის როლის განაწილებას. იმიტირებული სასამართლო პროცესის 

მსვლელობისას, სტუდენტები აცნობიერებენ იურისტის როლს ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სფეროში,   აცნობიერებენ   პროფესიული   ეთიკის   დაცვის   ფარგლებს,   ეცნობიან   მათი   როლის 

შესაბამის უფლება-მოვალეობებს. აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით, სტუდენტები იძენენ 

სამართლებრივი პრობლემის იდენტიფიცირების, შესაბამისი სამართლებრივი ნორმის მოძიების, 

ნორმის გაანალიზების, რეალურ ცხოვრებისეულ მაგალითებზე მორგების, სამართლებრივი 

პოზიციის დასაბუთებისა და იურიდიული ტერმინოლოგიის მეშვეობით მეტყველების უნარს. 

სტუდენტებს უმუშავდებათ მოსმენისა და კითხვების დასმის კულტურა. სცენარის მიხედვით 

განხორციელებული  როლური  თამაშები  სტუდენტებს  საშუალებას  აძლევს  სხვადასხვა 

პოზიციიდან   შეხედოს  საკითხს  და  ეხმარება  მათ  ალტერნატიული  თვალსაზრისის 

ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი 

პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს; 
 

XV - პრეზენტაცია/რეფერატი - ითვალისწინებს ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას, რის გამოც 

სტუდენტები  ვალდებული  არიან  მოიძიონ  რელევანტური  მასალები  წინასწარ  მოცემულ 

საკითხებზე და წარმოადგინონ სლაიდ-შოუ. პრეზენტაციები შეუძლიათ წარმოადგინონ როგორც 

ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. პრეზენტაციის ფარგლებში სტუდენტმა ასევე შესაძლოა 

მოამზადოს რეფერატი. 
 

პროგამის   ფარგლებში   გამოყენებული   სწავლებისა   და   სწავლის   მეთოდები   უზრუნველყოფს 

სწავლის შედეგების მიღწევას (იხ. დანართი #3). 
 

პროგრამაში აღწერილი სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების ცხრილი, სადაც აღწერილია 

თითოეული სწავლის შედეგის შეფასების ინდიკატორები, მითითეულია შეფასების დონეები და 

რუბრიკები, ასევე, განსაზღვრულია შედეგების შეფასების პერიოდულობა წარმოდგენილია დანართი 

#4 -ის სახით. 
 
 
 

                                                         საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა   
 

საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS     სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა 

ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად.
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პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 

კრედიტს. 
 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს. 
 

 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც  საჭიროა 

სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი   სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის 

შედეგების მისაღწევად. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 
 

 სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 სთ.), 

ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან და სტუდენტის 

ინდივიდუალური  დატვირთვიდან  გამომდინარე,  წელიწადში  კრედიტების  რაოდენობა 

შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 
 

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო 

და დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: 
 

ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

მომზადება-ჩაბარებას; 
 

პრაქტიკას (პრაქტიკის გავლას, პრაქტიკის ანგარიშის მომზადება-დაცვას); 
 

 
 
 
 

                                                                    პროგრამის სტრუქტურა   
 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს, მათ შორის: 
 

ზოგადი სავალდებულო სასწავლო კურსები                                                                29 კრედიტი 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები                                                       147 კრედიტი 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი                                                                     4 კრედიტი 

სპეციალობის არჩევითი ბლოკი                                                                                       38 კრედიტი 

თავისუფალი კრედიტები                                                                                                  22 კრედიტი 

შენიშვნა: რიგი სასწავლო კურსები ალტერნატიული სახით შეთავაზებულია ინგლისურ ენაზე 

სტუდენტის სურვილის შესაბამისად. აღნიშნული სასწავლო კურსების შესწავლის წინაპირობაა 

ინგლისური ენის მინიმუმ  B2 დონეზე ცოდნა (დაშვების სხვა წინაპირობებთან ერთად, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). 
 

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას. ერთი სემესტრი შედგება 20 კვირისგან, მათ 

შორის 15 კვირა   სასწავლო, ხოლო 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა დასკვნითი 

გამოცდების პერიოდი, მე–19 და მე–20 კვირა დამატებითი დასკვნითი გამოცდების პერიოდი. 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს დასკვნითი  გამოცდის 

შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე.   მე–8 კვირას ტარდება შუალედური გამოცდები, 

გარდა იურიდიული პრაქტიკისა. 
 

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული   სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში 

დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმ- 

დევრობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. 

პროგრამას დანართის სახით ახლავს პროგრამის სასწავლო გეგმა (იხ. დანართი #5).
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                                                      სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა   
 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც ითვალისწინებს: 
 

ა) ხუთ სახის დადებით შეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 
 

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

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

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
 

ა) (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; 
 

ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში   დამატებით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი 

უნდა იყოს შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე. 
 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო 

დადებითი   შეფასების   მინიმალური   ზღვარი   (51   ქულა),   მაგრამ   ვერ   გადალახა   დასკვნითი 

გამოცდის მინიმალური ბარიერი. 
 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის 

გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%. 
 

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს 

პირობებს: 
 

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური 

ბარიერია 50%); 
 

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა. 
 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და 

დასკვნით შეფასებებს. 
 

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის 

განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს 

საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია 

ქულათა განსხვავებული განაწილება).
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შუალედური შეფასება დაყოფილია კომპონენტებად. შუალედური შეფასების სავალდებულო 

კომპონენტია შუალედური გამოცდა, რომელიც ტარდება მე-8 კვირაში. შუალედური გამოცდის 

მაქსიმალური შეფასებაა 20    ქულა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური 

გამოცდისათვის შესაძლებელია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა). კონკრეტული 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური შეფასების ელემენტში 

შემავალი კომპონენტების დაზუსტება.  კომპონენტების შინაარსსა  და ხვედრით  წილს განსაზღ- 

ვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი ლექტორი შესაბამის სილაბუსში. 
 

სასწავლო კურსების შეფასების სისტემა: 
 

სასწავლო   კურსების   შეფასების   მიზანია,   ობიექტური   და   გამჭვირვალე,   სასწავლო   კურსის 

სწავლების მიზნებზე და მის სპეციფიკაზე ორიენტირებული კრიტერიუმების გამოყენებით, 

დაადასტუროს თითოეული სტუდენტის მიერ შესაბამისი სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების 

მიღწევა. 
 

სტუდენტის შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი სისტემით და ითვალისწინებს ორ შემადგე- ნელ   

ელემენტს   -   შუალედურ   შეფასებას   და   დასკვნითი   გამოცდის   შეფასებებს.   თითოეულ 

ელემენტს აქვს თავისი პროცენტული წილი შეფასების საერთო სისტემაში; 
 

საბოლოო   შეფასება   წარმოადგენს   შუალედური   შეფასების   და   დასკვნითი   გამოცდის 

შეფასების ჯამს; 
 

 შუალედური შეფასების ელემენტი დაყოფილია კომპონენტებად (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, 

პრაქტიკული მეცადინეობა, შუალედური გამოცდა და ა.შ.), რომლებსაც აქვთ თავისი პროცენტული 

წილი ამ ელემენტის ფარგლებში; 
 

 კონკრეტული  სასწავლო  კურსის სპეციფიკიდან  გამომდინარე,  ხდება შუალედური  შეფა- 

სების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება, სტუდენტის მიერ შეფასების თითოეული 

კომპონენტისათვის განსახორციელებლი აქტივობებისა და შეფასების წესის დადგენა შესაბამისი 

სასწავლო კურსის წამყვანი ლექტორის მიერ. შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი 

ასახულია ყოველი სასწავლო კურსის სილაბუსში. ინფორმაცია შეფასების სისტემისა და 

კომპონენტების შესახებ ხელმისაწვდომია სტუდეტნებისათვის. 
 

შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი შეადგენს 

ჯამური შეფასების   30 %-ს,    ხოლო   დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის 

ხვედრითი წილი კი – დასკვნითი შეფასების  50 %–ს. 
 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე. შეფასების მეთოდები გაწერილია სასწავლო 

კურსების სილაბუსებში. 

  დასაქმების სფერო   

სამართლის  საბაკალავრო  პროგრამის  კურსდამთავრებულს  შეუძლია  იმუშაოს  სახელმწიფო  ან 

კერძო სექტორში ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი და კანონი არ ითხოვს სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარებას. 

დასაქმების პოტენციური სექტორებია სამინისტროები, საქართველოს პარლამენტი, საერთო 

სასამართლოები, საკონსტიტუციო სასამართლო, სხვადასხვა საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა პროფილის კერძო კომპანიები და 

ორგანიზაციები, კერძო საადვოკატო ბიუროები, იურიდიული კომპანიები და ა.შ. 
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია 

უმაღლესი აკადემიური განათლების II საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანომდებლობით 

დადგენილი წესით. 

  საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი   

საბაკალავრო       საგანმანათლებლო       პროგრამის       განსახორციელებლად       და       პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა შესაბამისი წიგნადი 

ფონდით, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და ინტერნეტით, სერვერი, 

იმიტირებული სასამართლოს დარბაზი, საკონფერენციო ოთახი, სამართლებრივი დახმარების 

ცენტრით. უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო 

ქსელში ჩართულობა. 
 

 
 

                               საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი   
 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური პერსონალით (იხ. დანართი #6). საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვება უნივერსიტეტის აკადემიური და სათანადო 

გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი. 
 

შენიშვნა: სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ 

ნაწილს. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ლევან მესხორაძე  

 
პროგრამის თანახელმძღვანელი: 

აფილირებული 
თათია დოლიძე 

ასისტენტ-პროფესორი 

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 
 

 
ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი:                    მაია ხურცილავა 


