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დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება N 8. 25.09.2017 

        

საბაკალავრო პროგრამა 

საერთაშორისო სამართალი 

 უმაღლესი აკადემიური განათლების I საფეხური:    ბაკალავრიატი 

 სწავლების ენა:  ქართული 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:          აკადემიური 

 მიმართულება:                                                    სამართალი 

 დარგი/სპეციალობა           საერთაშორისო სამართალი 

                         International Law 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრი  

                                                                            Bachelor of International Law 

 სწავლის ხანგრძლივობა:                         8 სემესტრი  

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:                 240 კრედიტი 

 პროგრამის ხელმძღვანელი:             იოსებ კელენჯერიძე 

 საბაკალავრო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე 

პირი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების 

რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე 

სწავლის უფლება დასაშვებია: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო 

ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან 

მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო 

ქვეყანაში; 

გ)  პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუ

დენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც 

უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობ

დნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობი

ს შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში . 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

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

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ 

შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები;  
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                                                           პროგრამის მიზანი  და  აქტუალობა 

საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს საერთაშორისო სამართლის 

დარგში კვალიფიციური კადრების მომზადებას, რომელთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა 

ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხების სწორად გაანალიზებას და 

პრაქტიკაში გამოყენებას. სტუდენტი ეუფლება იურისტისათვის აუცილებელ მეთოდებს, იღებს 

როგორც საერთაშორისო სამართლის აუცილებელ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, ასევე 

ეუფლება ზოგადად სამართლის აუცილებელ თეორიებსა და პრინციპებს.  

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

 საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებუ-

ლი და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

 პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს  სტანდარტულად 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 არა უმეტეს 75-ისა; 

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: 

 ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას (სემინარულ/პრაქტიკულ 

მეცადინეობას/იმიტირებულ სასამართლო პროცესს), შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

მომზადება-ჩაბარებას; 

პროგრამის სტრუქტურა 

საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო სასწავლო პროგრამა შედგება  სავალდებულო 

იურიდიული საგნების,  სპეციალიზაციის საგნების, საუნივერსიტეტო (უცხოური ენისა და 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევების) და თავისუფალი არჩევითი დისციპლინებისაგან შემდგარი 

სასწავლო მოდულებისაგან. ამასთან ცალკეული საგნები ერთმანეთთან ურთიერთკავშირშია – ამა 

თუ იმ საგანში კრედიტის მიღება შესაძლებელია იყოს სხვა საგნის მოსმენის წინაპირობა.  

პროგრამის წარმატებით დაძლევისათვის სავალდებულო 240 კრედიტის განაწილება 

შემდეგნაირად ხდება: 

29 ECTS კრედიტი ეთმობა საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსებს (აკადემიური წერა, ინგლისური 

ენა, კომპიუტერული უნარ–ჩვევები.  

4 ECTS კრედიტი სტუდენტს შეუძლია გამოიყენოს თავისუფალი კრედიტებისათვის, მას აქვს 

უფლება ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა საბაკალავრო პროგრამების სასწავლო 

კურსებიდან თავისი ინტერესების შესაბამისი საგნები აირჩიოს.   

183 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო დისციპლინებისთვის.  

15 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სამართლის კლინიკისათვის (იმიტირებული სასამართლო 

პროცესი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს მიხედვით ) 

9 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია, შეისწავლოს სამართლის არჩევითი 

დისციპლინები  
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შენიშვნა :  არჩევითი სასწავლო კურსების არჩევა ხდება საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმის 
მიხედვით, სადაც გათვალისწინებულია არჩევითი სასწავლო კურსების შესწავლის წინაპირობები 
და თანმიმდევრობა.  
 

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირა, მათ  შორის 15 

კვირა  სასწავლო, დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა დასკვნითი 

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

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 10 დღისა.  

მე–8 კვირაში ტარდება შუალედური გამოცდები.  

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სავალდებულო სასწავლო კურსები მიმართულია 

პროგრამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის 

შესაბამისი კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური 

თანმიმდევრობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო 

გეგმას. პროგრამას დანართის სახით ახლავს კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 

სწავლების ფორმები 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი  ფორმები: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა, სემინარული მეცადინეობა/პრაქტიკული მეცადინეობა/იმიტირებული პროცესი, 

სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სწავლებისა შედეგების მიღწევის მეთოდები  

სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.  

 დისკუსია/დებატები – 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.  

 ჯგუფური მუშაობა - ამ 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.  

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი.  

 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 თანაგუნდელს 

საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა 

მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ 

შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.     
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 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 

მაგალითად, კაზუსის ამოხსნა.  

 გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის 

ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 

რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. 

აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს 

მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება 

რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

1)პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა;  

2) დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 
კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად, დაფაზე);  

3)   გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს 
დასმულ საკითხთან;  
4) კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა;  

5) შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით;  

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

 როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური 

თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება 

მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური 

თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში 

მისი დაცვის უნარს.  

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს 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.  

 დედუქცია, ინდუქცია,  ანალიზი და სინთეზი.  

 1)    დედუქცია შემეცნების ისეთი მეცნიერული მეთოდია, რომელიც გულისხმობს საერთო ნიშან-

თვისებიდან კერძო ნიშნების გამოყოფას. ამ დროს აზროვნება ისე მიმდინარეობს, რომ ყოველი 

კომპონენტი ლოგიკურად გამომდინარეობს წინა აზრიდან. დედუქციური მეთოდი საშუალებას 

გვაძლევს, გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა, გამოვყოთ საერთო პრინციპები და კანონები, რომლებიც 

არ მოგვცემს შეცდომის დაშვების უფლებას: ისინი კონკრეტული მოვლენის ფაქტობრივი 

სინამდვილის დადგენაში გვეხმარება. 

2)  სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

 3) სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 

მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.  
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4) სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც მთელის 

დანახვის უნარის განვითარებას.  

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა 

და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს 

შესრულება და ა.შ.  

 ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი ითვალისწინებს უცხო ენის სწავლების 

პროცესში CD დისკების გამოყენებას. ასევე, ელექტრონული სწავლება  არის საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის ქსელის გამოყენება სასწავლო პროცესში, ეს არის დამხმარე 

ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შეავსოს ტრადიციული სწავლება (და არა ჩაანაცვლოს).  

ელექტრონული სწავლების კომპონენტების დანერგვა მიზნად ისახავს  სწავლების ხარისხის 

ამაღლებას და მისი ეფექტურობის ზრდას. 

 აუდიო-ვიზუალური მეთოდი - გამოიყენება მხოლოდ უცხო ენა. ლექცია/პრაქტიკულ 

მეცადონეობებზე გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, პრეზენტაციები, 

სტუდენტები პასუხობენ კითხვებზე; ორჯერ მეორდება იგივე პროცესი, ლექტორი ამახვილებს 

ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, ხდება მათი ამოწერა დემონსტრირების მეთოდით დაფაზე. 

 კომუნიკაციური მეთოდი (Communicative Language Teaching) რომელიც წარმოადგენს 

დღესდღეობით ყველაზე პოპულარულ და ეფექტურ მეთოდს უცხო ენის შესასწავლად. 

კომუნიკაციური მიდგომა მიმართულია ენობრივის კომპეტენციის დახვეწაზე და თანაბრად 

უნვითარებს შემსწავლელს ოთხივე უნარს (საუბარი, წერა, კითხვა და მოსმენა). ძირითადი 

დატვირთვა აქვს ინტერაქციებს წყვილში და ჯგუფში, რომელშიც სტუდენტი აქტიურად არის 

ჩართული. ინტერაქციის ფარგლებში ხდება აზრების გაზიარება, კითხვა-პასუხის რეჯიმში 

მუშაობა, მოსაზრების განსჯა-ანალიზი, საკუთარი დამოკიდებულების დაფიქსირება, დებატები, 

დიალოგი და როლური გათამაშებები. 

შენიშვნა : პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან 

ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე. 

 

სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, 

პრინციპების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო 

სპეციალიზაციის სფეროს - საერთაშორისო სამართლის სიღრმისეული ცოდნა, რაც აისახება 

დარგის სტრუქტურის, ინსტიტუტებისა და სპეციალიზაციის საგნების ცოდნაში. გაცნობიერებული 

აქვს სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა სამართლებრივი 

სისტემის ფორმირებისათვის. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების, 

ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ფართო, ხოლო საერთაშორისო 

სამართლის დარგის სიღრმისეული ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი და 
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სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა სამართლებრივი სისტემის 

ფორმირებისათვის. 

კურსდამთავრებულმა იცის: 

სამართლის ცნება და თეორიები, ძირითადი პრინციპები, სამართლის ნორმის სტრუქტურა და 

სახეები, განმარტების მეთოდები, სამართლის შეფარდება, სამართლის სისტემები;  

ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები, ძველი ქართული სამართლის ცალკეული დარგები 

და ინსტიტუტები. სახელმწიფო მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები;  

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;  

საერთაშორისო საჯარო სამართლის წყაროები, ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო სამართლის 

სუბიექტები, საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობები, საერთაშორისო სამართლის 

პროცესუალური ნორმები და საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკა;  

კერძო სამართლის სისტემა, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი. ქონებრივი სამართალი, 

ვალდებულებითი სამართალი (ზოგადი დებულებანი, სახელშეკრულებო და კანონის მიერი 

ვალდებულებითი ურთიერთობები); საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი;  

ადმინისტრაციული სამართლის არსი და პრინციპები, ადმინისტრაციული ურთიერთობის 

სუბიექტები, ადმინისტრაციული წარმოების სახეები და მათი განხორციელების წესები;  

სისხლის სამართლის ძირითადი ცნებები, პრინციპები და ინსტიტუტები, ცალკეული დანაშაულები 

და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი; სამოქალაქო, 

ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალწარმოების პრინციპები, საქმის წარმოების 

თავისებურებანი სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში; 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შესწევს უნარი საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნა 

და უნარები შეუსაბამოს პრაქტიკულ სიტუაციას, გამოიყენოს ცოდნა კონკრეტული პრობლემების 

იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტისათვის, როგორც ეროვნული ისე საერთაშორისო სამართლის 

სფეროში. გააჩნია საერთაშორისო პრეცედენტული სამართლის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ–

ჩვევები. 

აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის ნორმატიული 

საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი. 

შეუძლია დამოუკიდებლად ან/და მინიმალური ხელმძღვანების პირობებში, წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების შედგენა 

(ნორმატიული აქტის პროექტი, ხელშეკრულება, წესდება, საჩივარი, სარჩელი). 

შესწევს უნარი შეადგინოს საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში საქართელოს საერთაშორისო 

სამართლებრივი პოზიციის ამსახველი დოკუმენტი. 

 

დასკვნის უნარი 

 აქვს ეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და 

ანალიზის საფუძველზე მისი გადაწყვეტის თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის 

დასაბუთების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი 

 აქვს ინფორმაციის  მშობლიურ და უცხო (ინგლისურ) ენაზე მოძიების და იურიდიული 

ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით სხვადასხვა სახის 

დოკუმენტების მომზადებისა და ინფორმაციის გადაცემის უნარი. ასევე შეუძლია ადეკვატურად 

გამოიყენოს საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. 
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სწავლის უნარი 

 აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკისა და 

მეცნიერული სიახლეების მიდევნების უნარი, შეუძლია დაადგინოს ინფორმაციის წყაროები, 

მოიძიოს დამატებითი ინფორმაცია, შესწევს ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავებისა და 

მუდმივად განახლების უნარი. 

 

ღირებულებები 

იცნობს იურისტის ეთიკის ფარგლებს, პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას 

ითვალისწინებს საზოგადოებრივ, ასევე საერთაშორისო სამართლებრივ პრინციპებსა და 

ღირებულებებს, და იცავს პროფესიული, მათ შორის დიპლომატიური ეთიკის ნორმებს, 

მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის 

საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტის განმტკიცებას ეროვნულ სამართალში და იმოქმედოს 

სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულებების 

გათვალისწინებით. 

 

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) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

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

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

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

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.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.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. 

 

შუალედური შეფასებების შედეგებით სტუდენტმა უნდა გადალახოს არანაკლებ 30 % . წინააღმდეგ 

შემთხვევაში არ დაიშვება დასკვნით გამოცდაზე. 

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვარია 50% . 

დასკვნითი გამოცდის დამატებით გამოცდაზე სტუდენტს გასვლის უფლება აქვს Fx მიღების 

შემთხვევაში: 

დასკვნითი გამოცდის დამატებით გამოცდაზე სტუდენტს გასვლის უფლება აქვს, თუ სტუდენტს 

უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 
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საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, Fx-ის მიღების შემთხვევაში უმაღლესი 

საგანმანათლებლო გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 

არანაკლებ 5 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 კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 

ქულა. 

შენიშვნა:   

შეფასების წესი, ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითებულია 
სასწავლო კურსების სილაბუსებში; 

დასაქმების სფერო 

საერთაშორისო სამართლის პროგრამა უზრუნველყოფს საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტების მოზადებას, რომელთაც შეეძლებათ მუშაობა 

როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტუქტურებში (საქართველოს პარლამენტი, საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს საელჩოები და საკონსულოები), 

ასევე, საერთაშორისო სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობოთაშორისო ორგანიზაციებში და 

სამოქალაქო სექტორში. კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დაიცვან ადამიანის უფლებები 

ეროვნულ და საერთაშორისო სასამართლოებში.  

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

საერთაშერისო სამართლის  საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება 

შეუძლია უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე 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: აუცილებელი სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები. უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ 

საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის 

განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 
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პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა: საბაკალავრო პროგრამის ფინანსურ უზრუნველყოფას 

ახდენს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა. 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

პროგრამას ახორციელებს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული 

ლექტორები. 

შენიშვნა: საერთაშორისო სამართლის  საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს 
პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 
 

საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი:                   ი. კელენჯერიძე 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                მ. ხურცილავა 


