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განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  

ოქმი #ს1, 18.01.2021 

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება #2, 20.01.2021 
 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური 

(ბაკალავრიატი)       

სწავლების ენა: ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური/ძირითადი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი: 0312 პოლიტიკის მეცნიერებები და მოქალაქეობრიობის 

საფუძვლები 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი / Bachelor of 

International Relations 

სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა: 240 კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: აფილირებული ასისტ. პროფ. თათია დოლიძე, ელ. ფოსტა: 

tatia.dolidze@eu.edu.ge  

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება: 

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე 
პირი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების 
საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს ევროპის უნივერსიტეტში. 

პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის აბიტურიენტი ვალდებულია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 
ჩააბაროს შემდეგი საგნები: 

mailto:tatia.dolidze@eu.edu.ge
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ა) ქართულ ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა (აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს 
კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი) 

ბ) ერთ-ერთი  შემდეგი საგანი: ისტორია ან მათემატიკა (აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს 
კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი). 
 

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლებას მოპოვებენ: 

პირები, რომლებსაც „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 
აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების 
წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების საფუძველზე უფლება აქვთ 
ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. აღნიშნული პირები 
ვალდებულნი არიან დაადასტურონ ქართული ენის B2 დონეზე ფლობა „ევროპის უნივერსიტეტის 
სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესის“ შესაბამისად. 
 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების შესაბამისად 
მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტები. 

 

პროგრამის აქტუალურობა: 

ურთიერთდამოკიდებულების ქსელში გახვეულ თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში 
სახელმწიფოთათვის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევებთან გამკლავება და ეკონომიკური 
კეთილდღეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება საერთაშორისო თანამშრომლობის გარეშე 
წარმოუდგენელია. მუდმივად მზარდი პოლიტიკური გლობალიზაციის პირობებში, შესაბამისად,  
საერთაშორისო ურთიერთობები ერთ-ერთ ყველაზე საჭირო და აქტუალურ სასწავლო პროგრამად 
გვევლინება, რამდენადაც მის ძირითად შესწავლის საგანს სწორედ ერი-სახელმწიფოები და ის 
საერთაშორისო ორგანიზაციები წარმოადგენენ, რომელთა მეშვეობითაც ისინი ერთმანეთთან 
ურთიერთქმედებენ. აღნიშნული განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოს მსგავსი პატარა 
ქვეყნისთვის, რომლის ეროვნული ინტერესების რეალიზება  ძლიერ სახელმწიფოებთან 
მიმართებით მიღებულ საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე,  საერთაშორისო 
ორგანიზაციებში ინტეგრაციასა თუ სხვა ტიპის საერთაშორისო ჩართულობაზეა დამოკიდებული.  
ამავდროულად, თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე მდგარი გამოწვევები კომპლექსური ხასიათისაა 
და სცილდება არა მხოლოდ ეროვნულ, არამედ დისციპლინალურ საზღვრებს, რაც დამატებით 
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განაპირობებს საერთაშორისო ურთიერთობების, როგორც გლობალურ აზროვნებაზე 
ორიენტირებული და ინტერდისციპლინარული პროგრამის აქტუალურობას.  
 
 

 პროგრამის მიზნები 
 

 

I. მოამზადოს ევროპული საგანმანათლებლო სივრცისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების 
შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე საერთაშორისო ურთიერთობების 
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ პოლიტიკის შემქმნელის, 
აღმასრულებელ, ანალიტიკურ და წარმომადგენლობით პოზიციებზე ნაყოფიერ საქმიანობას.  

II. განუვითაროს სტუდენტებს ჰოლისტიკური და მულტიდისციპლინარული აზროვნება, და 
“რბილი” თუ “მყარი” უნარები, რაც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სისტემის წინაშე არსებული 
კომპლექსური და მრავალმხრივი პრობლემების ანალიზის, პრევენციის, მათზე რეაგირებისა თუ 
მათთან დაკავშირებული რისკების მართვისთვის.    

III. ხელი შეუწყოს სტუდენტებს, ჩამოუყალიბდეთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, 
ზოგადსაკაცობრიო და ევროპული ღირებულებები, თუ მორალური და ეთიკური ნორმები, 
რომლებიც აუცილებელია საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ღირსეული პროფესიული 
მოღვაწეობისთვის.  

 
სწავლის შედეგები  

 

პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება 
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს უმაღლესი განათლების 
პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი შედეგების მიღწევას, 
კერძოდ: 

ცოდნა და გაცნობიერება  

1. სტუდენტი ასახელებს საერთაშორისო სამართლის ძირითად სუბიექტებს, აღწერს მათ 
შორის მოქმედ საკვანძო საერთაშორისო სახელშეკრულებლო და ჩვეულებით ნორმებს,  და 
განმარტავს მათ როლს საერთაშორისო მართლწესრიგის დაცვასა და განმტკიცებაში; 

2. სტუდენტი აყალიბებს ეკონომიკის ძირითად პრინციპებს მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო 
დონეებზე და განმარტავს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიმართებას პოლიტიკურ, 
სამართლებრივ, სოციალურ თუ ეკოლოგიურ პროცესებთან.  

3. სტუდენტი ახდენს სახელმწიფო, რეგიონალური თუ საერთაშორისო მასშტაბის 
უსაფრთხოების გამოწვევების იდენტიფიცირებას,  განარჩევს მათ სამართლებრივ, 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბუნებას და განიხილავს მათთან გამკლავების საშუალებებს. 

4. სტუდენტი განმარტავს პოლიტიკის განმსაზღვრელ საკვანძო ცნებებს,  იდეებსა თუ 
პრინციპებს, ერთმანეთს ადარებს სხვადასხვა ბუნების პოლიტიკურ სისტემებსა და 
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რეჟიმებს და თხრობით გადმოსცემს პოლიტიკური თეორიებისა და პრაქტიკის 
განვითარების ისტორიას; 

5. სტუდენტი მიმოიხილავს სამთავრობათაშორისო თუ ზეეროვნული ხასიათის 
საერთაშორისო და რეგიონალურ ინტეგრაციულ პროცესებს, აღწერს დიდ და პატარა 
ქვეყნებში საგარეო პოლიტიკის ფორმირების საფუძვლებს და აანალიზებს შიდა და საგარეო 
პოლიტიკის ურთიერთქმედებას. 

 

უნარები  

6. სტუდენტი აფასებს საერთაშორისო, ევროპულ თუ შიდა სამართლებრივ მოცემულობას, 
როგორც კონკრეტული პოლიტიკის გატარების საფუძველს, ან ხელისშემწყობ თუ 
ხელისშემშლელ ფაქტორს;  

7. სტუდენტი ადგენს შიდა და საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების ეკონომიკურ 
მიზანშეწონილობას და პროგნოზირებს რიგი ეკონომიკური გათვლების ეკოლოგიურ, 
სოციალურ, პოლიტიკურ ფასს; 

8. სტუდენტი სახავს ეროვნული, რეგიონალური და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და 
ეკონომიკური კეთილდღეობის თანამედროვე გამოწვევებთან გასამკლავებელ გზებს 
შესწავლილი კონცეფციებისა და თეორიების გამოყენებით; 

9. სტუდენტი განსჭვრეტს  სახელმწიფოთა ქცევას და მსჯელობს მსოფლიო სახელმწიფო, 
რეგიონალურ და მსოფლიო პოლიტიკაზე მულტიდისციპლინარული, შედარებითი და 
ისტორიული პერსპექტივიდან; 

10. სტუდენტი პრაქტიკაში იყენებს საბაზისო კვლევით, ციფრულ და აკადემიური წერის 
უნარებს, ასევე ინგლისურ და გაეროს სამუშაო ენებიდან მისთვის სასურველ მეორე უცხო 
ენას, ახალი ინფორმაციის მოძიებისა და ზეპირი თუ წერილობითი კომუნიკაციისთვის. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

11. სტუდენტი ცნობს ევროპულ და  ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, როგორიცაა ადამიანის 
უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები, მდგრადი  განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
დემოკრატია, და აღიარებს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მნიშვნელობას მათი დაცვის 
მხრივ;  

12. სტუდენტი ცნობს საერთაშორისო ურთიერთობებში ეთიკური და მორალური ნორმების 
დაცვის საჭიროებას, და აღიარებს კონფლიქტების გადაჭრის პოლიტიკური, 
დიპლომატიური და სამართლებრივი მექანიზმების მნიშვნელობას მსოფლიო 
მშვიდობისთვის. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. 
დანართი #1).  

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით უზრუნველყოფილია პროგრამის სწავლის 
შედეგების მიიღწევა (იხ. დანართი #2). 

 

     სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები 

1. ლექცია - სწავლა-სწავლების დიდაქტიკური მეთოდი, რომლის დროსაც ლექტორი, როგორც 
ძირითადი მოსაუბრე, აქტიური ან პასიური მსმენელის როლში მყოფ სტუდენტებს ზეპირი 
ფორმით აცნობს შემეცნებით ინფორმაციას წინასწარ განსაზღვრული თემატიკის გარშემო. ლექცია 
ემსახურება სტუდენტებისთვის ცოდნის გადაცემის მიზანს.  

• ახსნა-განმარტება - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც ლექტორი ხსნის კონკრეტული 
თემის საკვანძო საკითხებს, განმარტავს მათ მაგალითებით და პასუხობს გაჩენილ კითხვებს. 
ლექციის ფარგლებში ახსნა-განმარტების გზით ლექტორი უადვილებს სტუდენტებს 
დამოუკიდებლად დასამუშავებელი მასალის გაგება-გააზრებას.  

• ინტერაქტიული მუშაობა- აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექციის 
ფარგლებში თემის დამუშავებას სტუდენტებთან აქტიური დიალოგის ფორმატში. 
ინტერაქტიული მუშაობა იძლევა სტუდენტთა ყურადღების მიპყრობისა და შენარჩუნების, 
ისევე როგორც ლექციის მსვლელობისას მიწოდებული ახალი ინფორმაციის გააზრების 
დონის განსაზღვრის საშუალებას.  

• აუდიო-ვიზუალური მუშაობა- აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექციის 
ფარგლებში სტუდენტებისთვის მასალის აუდიო და/ან ვიზუალური გზით მიწოდებას 
ისეთი ელექტრონული და/ან მატერიალური საშუალებების გამოყენებით, როგორიცაა 
სლაიდები, ვიდეო რგოლები, აუდიო ჩანაწერები, ფოტოები და სხვა. პრეზენტაციისას 
სტუდენტებში ერთდროულად აქტიურდება სმენითი და მხედველობითი შეგრძნებები, რაც 
უზრუნველყოფს ინფორმაციის დამახსოვრების მაღალ ხარისხს.  

• დემონსტრირება - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს სწავლებას კეთებით, რა 
დროსაც ლექტორი დამკვირვებლების რეჟიმში მყოფ სტუდენტებს აჩვენებს, თუ როგორ 
უნდა შესრულდეს კონკრეტული თეორიული ან პრაქტიკული დავალება. დემონსტრირების 
მიზანია თვალსაჩინო გახდეს სასწავლო მასალის სხვადასხვა შემადგენელი და 
დაკონკრეტდეს, რისი გაკეთება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებელი მუშაობისას.  

  

2. სემინარი - სწავლა-სწავლების სოკრატული მეთოდი, რომელიც გულისხმობს 
სტუდენტებთან ლექტორის მუშაობას ლექციებისა თუ დამოუკიდებელი საათების ფარგლებში მათ 
მიერ შეძენილი ცოდნის დახვეწის და ანალიტიკური უნარების გამომუშავების მიზნით. 
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სასემინარო მუშაობისას ლექტორი სტუდენტებს უსვამს პრობლემაზე ორიენტირებულ კითხვებს, 
არ აწვდის დამატებით ინფორმაციას და აძლევს აღმოჩენებით სწავლის საშუალებას.  

• გონებრივი იერიში (Brainstorming) - აკადემიური აქტივობა, რომელიც  გულისხმობს 
ლექტორის მიერ კონკრეტული საკითხის შესახებ სტუდენტებისგან მოკლე დროში 
მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის 
შეგროვებას, კატეგორიზაციას და  ერთმანეთთან დაკავშირებას. გონებრივი იერიშის 
შედეგების უკეთესი ვიზუალიზაციისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მენტალური 
რუკაც.   

• დისკუსია/დებატები - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც სტუდენტები განიხილავენ 
ლექტორის მიერ წამოჭრილ პრობლემას/თემას/საკითხს და ცვლიან აზრებს. დისკუსია 
ემსახურება ლექციის და დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგად შეძენილი ცოდნის 
გაღრმავება-განმტკიცების მიზანს, და ამასთან უვითარებს სტუდენტებს საკუთარი 
მოსაზრებების დაფიქსირების, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარებს. დისკუსია 
შეიძლება გადაიზარდოს დებატებშიც, რა შემთხვევაშიც ხდება შეხედულებათა 
შეპირისპირება, სტუდენტები სვამენ კრიტიკულ კითხვებს და მიმართავენ დარწმუნების 
ხერხებს.  

• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - აკადემიური აქტივობა, რომელიც ამოსავალ 
წერტილად იღებს პრობლემას. სტუდენტები ცდილობენ ლექტორის მიერ წამოჭრილი 
პრობლემის გაგება-გააზრებას და ეძებენ მისი მოგვარების საუკეთესო გზას, რა დროსაც 
აქტუალური საჭიროებების საფუძველზე იძენენ ახალ ცოდნას და გამოიმუშავებენ 
პრობლემების გადაჭრის უნარს. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება მიმდინარეობს ღია 
და მხარდამჭერ გარემოში, სადაც ლექტორი ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ პროცესის 
ფასილიტატორის როლს.   

 

3. პრაქტიკული მუშაობა - სწავლა-სწავლების პრაქტიკული მეთოდი, რომლის დროსაც 
ლექტორი უზრუნველყოფს სტუდენტების ჩართვას პრაქტიკულ საქმიანობაში და შესაბამისად, 
აძლევს გამოცდილებით სწავლის საშუალებას. აღნიშნული აქტივობა მიზნად ისახავს ლექციებზე 
და დამოუკიებელი მუშაობის შედეგად მიღებული თეორიული ცოდნის განმტკიცებასა და 
პრაქტიკაში გადატანის უნარის განვითარებას. 

• სავარჯიშოებზე მუშაობა - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექტორის 
ზედამხედველობისა და შემდგომი უკუკავშირის ფორმატში, სტუდენტების მიერ დროის 
დათქმულ მონაკვეთში სავარჯიშოების დამოუკიდებლად შესრულებას თეორიული 
ცოდნის განმტკიცებისა და მისი პრაქტიკულად გამოყენების უნარის განვითარების 
მიზნით. 
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• შემთხვევის შესწავლა (Case Study) - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც სტუდენტები 
ახორციელებენ ისეთი შემთხვევის (ქეისის) ანალიზს, რომელიც დამახასიათებელი ან 
განსაკუთრებულია/გამონაკლისია კონკრეტული დარგისთვის. ანალიზი გულისხმობს 
შემთხვევის ყოველმხრივ განხილვას, მის ცალკეულ ასპექტებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირების დადგენას, მათ ახსნასა და ინტერპრეტირებას. შემთხვევის შესწავლის გზით 
სტუდენტებს უვითარდებათ ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების, ასევე დასკვნის 
გაკეთების უნარი. 

• კაზუსის ამოხსნა - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს შემთხვევის შესწავლას 
სამართლებრივი ურთიერთობების პრაქტიკიდან. სამართლის დარგში, ქეისებს აქვთ 
კაზუსის სახე და მათი ამოხსნა გულისხმობს დასმული სამართლებრივი პრობლემის 
გადაჭრის გზების პოვნას. კაზუსის ამოხსნა სტუდენტებში ავითარებს ლოგიკური 
მსჯელობის, არგუმენტაციის და დასაბუთებული დასკვნების გაკეთების უნარებს. 

• სიტუაციურ ამოცანებზე მუშაობა- აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც სტუდენტები 
რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ (სიმულაციურ) სიტუაცაში ლექტორის მიერ 
მინიჭებული როლების შესაბამისად წყვეტენ დასმულ ამოცანებს. სიტუაციურ ამოცანებზე 
მუშაობა გახლავთ პრაქტიკული ტრენინგი, რომელიც სტუდენტებს გამოუმუშავებს 
ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების, ისევე როგორც ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარებს. ჯგუფური და სტანდარტიზებული სიმულაციის შემთხვევაში, 
სიტუაციური ამოცანა იღებს როლური თამაშის ფორმას, რაც დამატებით სტუდენტებს 
აძლევს საშუალებას საკითხს/პრობლემას მრავალმხრივი პერსპექტივიდან ეზიარონ.  

 

4. ელექტრონული სწავლება- დასწრებული სწავლა-სწავლების დამხმარე მეთოდი, რომელიც 
გულისხმობს სასწავლო მასალის მიწოდებას, ახსნას, საშინაო დავალების მიცემას და შეფასებას 
სტუდენტსა და ლექტორს შორის ელექტრონულ რეჟიმში. მეთოდი ხელს უწყობს აკადემიური 
კომუნიკაციის ეფექტიანობის გაზრდას/გაფართოებას.  

• ონლაინ ფორუმი - სწავლა-სწავლების აქტივობა, რომლის დროსაც ლექტორი 
ელექტრონული მართვის სისტემაში ქმნის ვირტუალურ აკადემიურ ჯგუფს და ხსნის 
ფორუმს ჯგუფის წევრებთან სხვადასხვა სადისკუსიო თემების განსახილველად.  

• ელექტრონული დავალებები - სწავლა-სწავლების აქტივობა, რომელიც გულისხმობს 
ლექტორის მიერ ვირტუალურ სასწავლო პლატფორმაზე ქვიზების, სიტუაციური 
სავარჯიშოების, ქეისების და კაზუსების ატვირთვას, სტუდენტების მიერ მათი შესრულების 
მონიტორინგსა და საბოლოო უკუკავშირის მიცემას.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები და 
აქტივობები უზრუნველყოფენ პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას (იხ. დანართი #3). 
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საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის შეფასების ინდიკატორები, 
შეფასების დონეები და რუბრიკები, ასევე, შედეგების შეფასების პერიოდულობა განსაზღვრულია 
დანართით პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება (იხ. დანართი #4).   

 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის (ECTS) 
საფუძველზე. 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) 
ასახავს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა 
სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების 
მისაღწევად. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათებს.  

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს, ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 კრედიტს 
(სულ 6000 საათს); სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 
კრედიტი - 750 სთ), ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა სტუდენტის ინდივიდუალური 
დატვირთვითან გამომდინარე, სემესტრში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 30-ზე ნაკლები 
ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 45-სა; ამავდროულად წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება 
იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა.  

 

პროგრამის სტრუქტურა  

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო და არჩევითი კომპონენტების ფარგლებში, პროგრამა 
გასცემს ცოდნას ეკონომიკის, საერთაშორისო სამართლის,  უსაფრთხოების, პოლიტიკური 
ფილოსოფიისა და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებებით საერთაშორისო ურთიერთობების 
კონტექსტში, და ასევე მოიცავს დარგის სფეციფიკური პროფესიული ცოდნისა და უნარების 
გამომუშავება-გაღრმავებაზე ორიენტირებულ სასწავლო კურსებს. კერძოდ: 

სასწავლო კურსების მეტი წილი თემატურად საგარეო პოლიტიკის ქოლგის ქვეშ ერთიანდება 8 
სავალდებულო სასწავლო კურსის სახით; პოლიტიკური ფილოსოფიის მიმართულებით 
პროგრამაში გათვალისწინებულია 7 სავალდებულო სასწავლო კურსი; უსაფრთხოების საკითხებს 
ფარავს 6 სავალდებულო სასწავლო კურსი; ხოლო ეკონომიკისა და საერთაშორისო სამართლის 
მიმართულებებს მინიჭებული აქვთ თანაბარი პრიორიტეტი 4-4 სავალდებულო სასწავლო კურსით 
(8:7:6:4:4). 

მსგავსი პრიორიტეტიზაცია ხდება მხოლოდ სავალდებულო სასწავლო კომპონენტის შემთხვევაში, 
ხოლო არჩევითი სასწავლო კურსები ყველა ზემოაღნიშნული მიმართულებით თანაბარი 
ოდენობითაა შეთავაზებული (4:4:4:4:4).  შესაბამისად, არჩევითი სასწავლო კურსების შემთხვევაში, 
სტუდენტს ეძლევა საშუალება თავად გადაწყვიტოს, გაჰყვება დაბალანსებულ 
ინტერდისციპლინარულ მიდგომას, თუ ცოდნას გაიღრმავებს ერთი რომელიმე კონკრეტული 
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ზემოაღნიშნული მიმართულებით, ხოლო სავალდებულო კომპონენტის ფარგლებში პროგრამა 
ორიენტირებულია სტუდენტს შეუქმნას საერთაშორისო ურთიერთობების გაგება-გააზრებისთვის 
აუცილებელი ინტერდისციპლინარული ბაზისი.   

ამას გარდა პროგრამაში გათვალისწინებულია 8 არჩევითი სასწავლო კურსი, რომლებიც 
ცალკეული პროფესიული უნარების განვითარებას ემსახურებიან და კრედიტები იმგვარად არის 
გადანაწილებული, რომ სტანდარტული 30-კრედიტიანი დატვირთვის შემთხვევაში, მეხუთე, 
მეექვსე, მეშვიდე და მერვე სემესტრებში, ორ-ორ არჩევით სასწავლო კურსებს შორის სტუდენტებს 
თითოს არჩევა პროფესიული უნარებიდანაც უწევთ.  

პროგრამაში თავისუფალი კომპონენტის სახით მოცემულია ასევე სავალდებულო სასწავლო 
კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, მათ 
შორის უცხო ენები. ინგლისური ენის შესწავლა იწყება B1 დონიდან და ხდება ცოდნის გაღრმავება 
B2 დონის ჩათვლით. მეორე უცხო ენად სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს გაეროს დანარჩენი 5 
სამუშაო ენიდან ნებისმიერი და შეისწავლოს A1 დონიდან B2-მდე (B1.2-ის ჩათვლით).  

თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში,   პროგრამულად გამოყოფილია აგრეთვე 10 თავისუფალი 
კრედიტი, რომელთა ფარგლებშიც სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, აირჩიოს სასწავლო კურსები 
უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის ნებისმიერი საგანმანთლებლო პროგრამიდან, 
მათზე დაშვების წინაპირობების დაცვით; არჩევითი თავისუფალი კომპონენტის დატვირთვა 
გახლავთ აგრეთვე პროგრამის მოქნილობის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტთაშორისი მობილობის 
კონტექსტში და საჭიროების შემთხევაში, სტუდენტების ხელშეწყობა, აითვისონ ინგლისური ენის 
ცოდნის ის დაბალი დონეები  (A1, A2), რომელთა სწავლებასაც სტანდარტულ შემთხვევაში 
სასწავლო გეგმა არ ითვალისწინებს.  

სასწავლო მიმართულებების მიხედვით საგნების კლასიფიკაცია და მათი ზემოაღნიშნული 
პრიორიტეტიზაცია მიზნად ისახავს, პროგრამას შესძინოს თანმიმდევრულობა და მოაქციოს 
ერთიანი ლოგიკური ჩარჩოს ქვეშ, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს სხვადასხვა დისხიპლინაში ცოდნის 
გაბნევის რისკი.  
 

სქემა #1: საერთაშორისო ურთიერთობების ინტერდისციპლინარული პროგრამის საორიენტაციო 
რუქა  

თემატიკა: საერთაშორისო სამართალი 

სავალდებულო (4)  

1. შესავალი საერთაშორისო სამართალში 
2. საერთაშორისო საჯარო სამართალი 
3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები 
4. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

თემატიკა: ეკონომიკა  

სავალდებულო (4):  

1. ეკონომიკის პრინციპები: 
მიკროეკონომიკა 

2. ეკონომიკის პრინციპები: 
მაკროეკონომიკა  

3. საერთაშორისო ეკონომიკური 
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სამართალი ურთიერთობები 
4. მწვანე ეკონომიკა 

არჩევითი (4) 

1. დიპლომატიური და საკონსულო 
სამართალი 

2. საერთაშორისო სისხლის სამართალი 
3. საერთაშორისო კონსტიტუციური 

სამართალი და დემოკრატია 
4. ევროკავშირის სამართალი 

არჩევითები (4): 

1. გეოეკონომიკა 
2. ევროკავშირის ეკონომიკა 
3. პოსტ-კომუნისტური ეკონომიკური 

ტრანზიცია 
4. საერთაშორისო პოლიტ-ეკონომიკა 

თემატიკა: უსაფრთხოება 

სავალდებულო (6): 

1. საერთაშორისო უსაფრთხოების 
თეორიები 

2. ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა 
3. საერთაშორისო კონფლიქტების მოგვარება 
4. ევროპული და ევრო-ატლანტიკური 

უსაფრთხოება 
5. საქართველოს კონფლიქტების ანალიზი 
6. ჰიბრიდული ომის წარმოება 

თემატიკა: პოლიტიკური ფილოსოფია 

სავალდებულო(7): 

1. პოლიტიკური აზრის ისტორია 
2. პოლიტიკური იდეოლოგიები 
3. პოლიტიკური სისტემები და რეჟიმები 
4. საერთაშორისო ურთიერთობების 

თეორიები 
5. ევროპული ინტეგრაციის თეორიები 
6. შედარებითი პოლიტიკა 
7. ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია 

არჩევითები (4): 

1. ომის თეორიები 
2. სამხედრო ოპერაციების გააზრება 
3. საერთაშორისო ტერორიზმი 
4. საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება  

არჩევითები(4): 

1. პარტიული პოლიტიკა 
2. პოლიტიკური პიარი 
3. ჰოლოკოსტის ნარატივი 
4. საჯარო პოლიტიკა  

თემატიკა: საგარეო პოლიტიკა 

სავალდებულო (8): 

1. შესავალი საერთაშორისო 
ურთიერთობებში 

2. დიპლომატიის ისტორია 
3. საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

ინტეგრაციული პროცესები 
4. ევროპული ინტეგრაციის ისტორიები  
5. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 

თემატიკა : პროფესიული უნარები 

სავალდებულო (0) 
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6. საერთაშორისო ენერგეტიკული 
ურთიერთობები 

7. პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკა 
8. საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 

არჩევითები (4): 

1. რეგიონალიზაციის პროცესები სამხრეთ 
კავკასიაში 

2. ევროკავშირის ინსტიტუტები და 
მმართველობა 

3. ამერიკის საგარეო პოლიტიკა 
4. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 

 

არჩევითები (8): 

1. პროექტების წერა 
2. საჯარო მეტყველება  
3. მოლაპარაკებები და მედიაცია 
4. დებატების ხელოვნება  
5. კვლევითი უნარები 
6. ადვოკატირება და ლობი 
7. სტრატეგიული დაგეგმარება 
8. სოციალური მედია და სტრატეგიული 

კომუნიკაცია 
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითად სწავლის სფეროსა და თავისუფალ კომპონენტებს შორის 
კრედიტების განაწილება შემდეგნაირია:  

• ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო და არჩევითი კომპონენტების ჯამური 
მოცულობა შეადგენს 181 კრედიტს, მათ შორის: 

ა) ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კომპონენტი - 145 კრედიტი; 

ბ) ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევთი კომპონენტი - 36 კრედიტი;  

• სავალდებულო და არჩევითი თავისუფალი კომპონენტების ჯამური მოცულობა შეადგენს 
59 კრედიტს, მათ შორის: 

ა) სავალდებულო თავისუფალი კომპონენტი - 49 კრედიტი;  

ბ) არჩევითი თავისუფალი კომპონენტი - 10 კრედიტი;  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები, კომპონენტების კრედიტების მოცულობა, 

წინაპირობები და სემესტრების მიხედვით კომპონენტების განაწილება განსაზღვრულია 

დანართით 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: 

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

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

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

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

1. (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; 

2. (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 
მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში 
სტუდენტს ეძლევა დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება. დამატებით გამოცდაზე გასვლის 
უფლებას სტუდენტი იღებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მან დააგროვა საბოლოო შეფასების 51 ქულა ან 
მეტი, მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი გამოცდისთვის განსაზღვრული მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი. დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების 
გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური საბოლოო შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც შეადგენს 
შუალედური (60 ქულა) და დასკვნითი შეფასებების (40 ქულა) ჯამს. შუალედური შეფასება 
გულისხმობს სემინარის ან პრაქტიკულების დროს სტუდენტების მუშაობის პროცესის, 
შუალედური გამოცდის და დამოუკიდებელი სამუშაოს ჯამურ შეფასებას, ხოლო დასკვნითი 
შეფასება - დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მეთოდებს 
და მათ ხვედრით წილს განსაზღვრავს კურსის განმახორციელებელი პერსონალი და აღწერს ამავე 
კურსის სასწავლო პროგრამაში - სილაბუსში. სილაბუსში ასევე განმარტებულია თითოეული 
კომპონენტის შეფასების კრიტერიუმებიც.   

სავალდებულო სახით, სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში ტარდება ერთი 
შუალედური გამოცდა მე-8 კვირას, რომელიც უნდა შეფასდეს მინიმუმ 20 და მაქსიმუმ 30 ქულით, 
ხოლო დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულით.  
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შუალედური შეფასებისთვის და დასკვნითი გამოცდისთვის განსაზღვრულია შემდეგი 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი:  

• შუალედური შეფასების 30 % (დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად სტუდენტის შუალედური 
შეფასება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 18 ქულას) 

• დასკვნითი გამოცდის შეფასების 50% (იმისათვის, რომ დასკვნითი გამოცდა ჩაითვალოს 
ჩაბარებულად დასკვნითი გამოცდის შეფასება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 20 ქულას). 

კრედიტი ათვისებულად ჩაითვლება თუკი შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდისთვის 
დადგენილი მინიმალური ზღვრების გადალახვის საფუძველზე სტუდენტის მიერ მიღებული 
ქულების ჯამი შეადგენს 51 ქულას ან მეტს. 

 

შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები 

1. შუალედური შეფასება 

შუალედური შეფასება, როგორც შეფასების ფორმა, გულისხმობს სემინარის ან პრაქტიკულების 
დროს სტუდენტების მუშაობის პროცესის, შუალედური გამოცდის და დამოუკიდებელი სამუშაოს 
ჯამურ შეფასებას. 

სემინარის შეფასების მეთოდები 

• ზეპირი გამოკითხვა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მხრიდან 
ცალკეული სტუდენტებისთვის კითხვების დასცმას ლექციის დროს ახსნილი და მათ მიერ 
დამოუკიდებლად დამუშავებული მასალის შესახებ მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და 
შეფასების მიზნით. ზეპირი გამოკითხვის შეფასებისას სტანდარტულად ექცევა ყურადღება 
სტუდენტის სისხარტეს, პასუხების ადეკვატურობა/რელევანტურობას, ფაქტების სიზუსტეს, 
გასაგებ ენაზე გადმოცემის უნარს, დამაჯერებლობას და სხვა.  

• ქვიზი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მიერ სტუდენტების 
წერილობით გამოკითხვას მოკლე ტესტის ფორმატში და, როგორც წესი, შედგება 
დახურული კითხვებისგან. ქვიზის მიზანია, შეამოწმოს სტუდენტების მიმდინარე ცოდნა 
და მისი შეფასების სტანდარტული კრიტერიუმია პასუხების სისწორე. ლექტორი 
სილაბუსით განსაზღვრავს ქვიზის შესრულებისთვის გამოყოფილ დროსა და თითოეული 
კითხვის წონას. 

• პრეზენტაცია - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის შეფასებას მის მიერ 
სასწავლო მასალის, რეფერატის ან საბაკალავრო ნაშრომის ჯგუფის წინაშე ვიზუალური 
საშუალებების თანხლებით წარდგენის ფონზე. პრეზენტაცია ამოწმებს სტუდენტის 
გადმოცემის მანერას, ტექნიკასთან მუშაობის უნარს, პრეზენტაბელურობას, მოწოდებული 
ინფორმაციის ადეკვატურობას და სხვა. 
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• დისკუსია/დებატები - შეფასების მეთოდი, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები იხილავენ 
კონკრეტულ პრობლემას/თემას/საკითხს და ფასდებიან არგუმენტებითა და 
კონტრარგუმენტებით ოპერირების, დასკვნის გაკეთების, თვითრეფლექსიის, ანალიტიკური 
უნარების და სხვა რელევანტური კრიტერიუმების მიხედვით. 

 

პრაქტიკული მუშაობის შეფასების მეთოდები 

• ქეისი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ კონკრეტული 
დარგისთვის დამახასიათებელი ან პირიქით, გამონაკლისი შემთხვევის ანალიზს დროის 
დათქმულ მონაკვეთში. ქეისის საშუალებით ლექტორი ამოწმებს სტუდენტის კრიტიკული 
აზროვნების, დასკვნის გაკეთების და კომპლექსური საკითხის გაცნობიერების უნარებს, 
ასევე პროფესიულ-ეთიკულ ღირებულებებს და ამ ღირებულებებით ოპერირების უნარს.   

• კაზუსი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი 
ურთიერთობების პრაქტიკიდან პრობლემური შემთხვევის ანალიზსა და მისი გადაჭრის 
საუკეთესო გზის მოძიებას დროის დათქმულ მონაკვეთში. როგორც შეფასების მეთოდი, 
კაზუსი ამოწმებს სტუდენტების მიერ თეორიული მასალის ფართო ცოდნას, სამართლის 
ძირითადი ღირებულებების და პრინციპების გააზრებისა და პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარს.   

• სიტუაციური ამოცანა- შეფასების მეთოდი, რომელიც ამომწმებს რეალურთან 
მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენტების მხრიდან როლური ფუნქციების 
ფარგლებში, ვერბალურად და/ან წერილობით გადაწყვეტილ ამოცანებს. ლექტორი, როგორც 
წესი, აფასებს, რამდენად ითვალისწინებს სტუდენტი კვაზირეალური სიტუაციის 
კონტექსტს და საკუთარ როლურ ფუნქციას, რამდენად რაციონალურ გადაწყვეტილებებს 
იღებს პრობლემის გადასაწყვეტად და სხვა რელევანტური კრიტერიუმების მიხედვით.  

 

შუალედური გამოცდის შეფასების მეთოდები 

• ტესტი (ღია, დახურული ან კომბინირებული) - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს 
სტუდენტების მხრიდან ლექტორის ავტორობით შედგენილი წერილობითი 
კითხვების/დავალებების შესრულებას დროის განსაზვრულ, მცირე მონაკვეთში მათ მიერ 
განვლილი მასალის ცოდნის, თუ მათი კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნებისა და 
არგუმენტირების უნარის შემოწმების მიზნით.  ტესტები, როგორც წესი, მოიცავს როგორც 
ღია, ისე დახურულ კითხვებს, და შესაძლოა, ტერმინის განმარტებასაც. კომბინირებული 
ტესტის შემთხვევაში, დამატებით გვხვდება ასევე თემა, ქეისი ან კაზუსიც. ღია ტესტი 
საჭიროებს ერთმნიშვნელოვან მოკლე პასუხს, რაც გამორიცხავს გამოცნობას, დახურულ 
კითხვებზე პასუხის გაცემისას სტუდენტებს არჩევანის გაკეთება უწევთ ალტერნატიულ 
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ვერსიებს შორის, ხოლო თემა/ქეისი/კაზუსი ითხოვს შედარებით უფრო ღრმა და ვრცელ 
მსჯელობას.  

• ქეისი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ კონკრეტული 
დარგისთვის დამახასიათებელი ან პირიქით, გამონაკლისი შემთხვევის ანალიზს დროის 
დათქმულ მონაკვეთში. ქეისის საშუალებით ლექტორი ამოწმებს სტუდენტის კრიტიკული 
აზროვნების, დასკვნის გაკეთების და კომპლექსური საკითხის გაცნობიერების უნარებს, 
ასევე პროფესიულ-ეთიკულ ღირებულებებს და ამ ღირებულებებით ოპერირების უნარს. 

• კაზუსი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი 
ურთიერთობების პრაქტიკიდან პრობლემური შემთხვევის ანალიზსა და მისი გადაჭრის 
საუკეთესო გზის მოძიებას დროის დათქმულ მონაკვეთში. როგორც შეფასების მეთოდი, 
კაზუსი ამოწმებს სტუდენტების მიერ თეორიული მასალის ფართო ცოდნას, სამართლის 
ძირითადი ღირებულებების და პრინციპების გააზრებისა და პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარს.   

• ესსე - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს არის თხზულება, რომელიც წარმოაჩენს 
ავტორის საკუთარ პოზიციას/მოსაზრებას დასმული საკითხის გარშემო და, შესაბამისად, 
არგუმენტებს, რომელიც დაასაბუთებს წარმოდგენილი პოზიციის/მოსაზრების 
უპირატესობას. როგორც შეფასების მეთოდი, იგი ავლენს წერითი კომუნიკაციის, საკუთარი 
პოზიციის გამოკვეთისა და დასაბუთების, ფაქტის/ მოვლენის კომპაქტურად მიმოხილვის, 
განმარტების, არგუმენტების/კონტრარგუმენტების ჩამოყალიბების, დასკვნის გაკეთების 
უნარებს. ლექტორმა შეიძლება, მოითხოვოს ესსეს წარდგენა კლასის წინაშე 
თვალსაჩინოებების გამოყენებით, რა შემთხვევაშიც პრეზენტაცია ექვემდებარება 
დამატებით შეფასებას. 

• სიტუაციური ამოცანა- შეფასების მეთოდი, რომელიც ამომწმებს რეალურთან 
მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენტების მხრიდან როლური ფუნქციების 
ფარგლებში, ვერბალურად და/ან წერილობით გადაწყვეტილ ამოცანებს. ლექტორი, როგორც 
წესი, აფასებს, რამდენად ითვალისწინებს სტუდენტი კვაზირეალური სიტუაციის 
კონტექსტს და საკუთარ როლურ ფუნქციას, რამდენად რაციონალურ გადაწყვეტილებებს 
იღებს პრობლემის გადასაწყვეტად და სხვა რელევანტური კრიტერიუმების მიხედვით.  

• ზეპირი გამოკითხვა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მხრიდან 
ცალკეული სტუდენტებისთვის კითხვების დასცმას ლექციის დროს ახსნილი და მათ მიერ 
დამოუკიდებლად დამუშავებული მასალის შესახებ მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და 
შეფასების მიზნით. ზეპირი გამოკითხვის შეფასებისას სტანდარტულად ექცევა ყურადღება 
სტუდენტის სისხარტეს, პასუხების ადეკვატურობა/რელევანტურობას, ფაქტების სიზუსტეს, 
გასაგებ ენაზე გადმოცემის უნარს, დამაჯერებლობას და სხვა. უცხო ენების შემთხვევაში, 
ზეპირი გამოკითხვის ფორმატი გულისხმობს ლექტორის მიერ შერჩეულ თემაზე 
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სტუდენტის თავისუფალ სტილში საუბარს ან სტრუქტურირებულ დიალოგს, რაც 
ემსახურება შესაბამის ენაზე სტუდენტის ზეპირმეტყველების უნარის შეფასებას.  

• თეორიული საკითხი/თემა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მიერ 
სტუდენტისთვის თავისუფალი ხასიათის წერითი დავალების მიცემას, რომელიც არ არის 
სტანდარტიზებული, თუმცა განსაზღვრულია თემატიკა და/ან სათაური, რომელზე 
დაყრდნობითაც სტუდენტს ევალება მცირე მოცულობის (400-500 სიტყვა) ანალიტიკური 
ნაშრომის დაწერა. 

• სავარჯიშო - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ ტექნიკური 
ან/და ქცევითი უნარების გამოვლენის ხარისხის შემომწებას. შეფასება შეიძლება 
დამოკიდებული იყოს საბოლოო რეზულტატზე, მტკიცებულებაზე (პროდუქტი) ან 
აქტივობის შესრულების პროცესზე. დასაშვებია ორივე ვარიანტის კომბინაცია. 

 

დამოუკიდებელი სამუშაოს შეფასების მეთოდები 

• ესსე - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს არის თხზულება, რომელიც წარმოაჩენს 
ავტორის საკუთარ პოზიციას/მოსაზრებას დასმული საკითხის გარშემო და, შესაბამისად, 
არგუმენტებს, რომელიც დაასაბუთებს წარმოდგენილი პოზიციის/მოსაზრების 
უპირატესობას. როგორც შეფასების მეთოდი, იგი ავლენს წერითი კომუნიკაციის, საკუთარი 
პოზიციის გამოკვეთისა და დასაბუთების, ფაქტის/ მოვლენის კომპაქტურად მიმოხილვის, 
განმარტების, არგუმენტების/კონტრარგუმენტების ჩამოყალიბების, დასკვნის გაკეთების 
უნარებს. ლექტორმა შეიძლება, მოითხოვოს ესსეს წარდგენა კლასის წინაშე 
თვალსაჩინოებების გამოყენებით, რა შემთხვევაშიც პრეზენტაცია ექვემდებარება 
დამატებით შეფასებას.  

• რეფერატი - შეფასების მეთოდი, რომელიც მოითხოვს სტუდენტის მხრიდან წიგნების, 
სტატიების, სხვა სამეცნიერო ნაშრომების მიმოხილვას, კრიტიკულ ანალიზს, კომენტირებას 
და საკუთარი პოზიციის კონსტატაციას წერილობითი ფორმით. რეფერატის შეფასებისას 
ლექტორი ძირითადად ამოწმებს სტუდენტის უნარს, წეროს აკადემიურად, გაიაზროს 
სხვადასხვა ავტორის მიერ გამოთქმული მოსაზრები, შეუპირისპიროს ისინი ერთმანეთს, 
მოახდინოს მათი ერთიან ტექსტად ფორმირება, იკვლიოს დამოუკიდებლად და გააკეთოს 
დასკვნები. ლექტორმა შეიძლება, მოითხოვოს რეფერატის წარდგენა კლასის წინაშე 
თვალსაჩინოებების გამოყენებით, რა შემთხვევაშიც პრეზენტაცია ექვემდებარება 
დამატებით შეფასებას.  

• პროექტი - შეფასების მეთოდი, რომელიც ამოწმებს სტუდენტ(ებ)ის მხრიდან კონკრეტული 
პრობლემის გადაჭრის ან ინიციატივის განხორციელებისკენ მიმართული მრავალმხრივი 
სამუშაოების შედეგებს. პროექტი მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა 
და შედეგების წარმოდგენის (პრეზენტაციის) ეტაპებს და იგი შეიძლება, განხორციელდეს 
როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. როგორც წესი, პროექტის საკითხებს 
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სტუდენტ(ებ)ი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ამუშავებენ და შემდეგ წარუდგენენ კლასს, 
თუმცა არსებობს მინი და შესაბამისად, ხანმოკლე დროში განხორციელებადი პროექტებიც.  
როგორც შეფასების მეთოდი, პროექტი ავლენს სტუნდეტის კვლევით, შემოქმედებით,  და 
კომუნიკაციურ უნარ-ჩვევებს, ხოლო ჯგუფური მუშაობის შემთხვევაში - 
თანამშრომლობისაც.  

 

2. დასკვნითი შეფასება  

დასკვნითი შეფასება, როგორც შეფასების ფორმა, გულისხმობს  დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.  

დასკვნითი გამოცდის შეფასების მეთოდები 

• ტესტი (ღია, დახურული ან კომბინირებული) - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს 
სტუდენტების მხრიდან ლექტორის ავტორობით შედგენილი წერილობითი 
კითხვების/დავალებების შესრულებას დროის განსაზვრულ, მცირე მონაკვეთში მათ მიერ 
განვლილი მასალის ცოდნის, თუ მათი კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნებისა და 
არგუმენტირების უნარის შემოწმების მიზნით.  ტესტები, როგორც წესი, მოიცავს როგორც 
ღია, ისე დახურულ კითხვებს, და შესაძლოა, ტერმინის განმარტებასაც. კომბინირებული 
ტესტის შემთხვევაში, დამატებით გვხვდება ასევე თემა, ქეისი ან კაზუსიც. ღია ტესტი 
საჭიროებს ერთმნიშვნელოვან მოკლე პასუხს, რაც გამორიცხავს გამოცნობას, დახურულ 
კითხვებზე პასუხის გაცემისას სტუდენტებს არჩევანის გაკეთება უწევთ ალტერნატიულ 
ვერსიებს შორის, ხოლო თემა/ქეისი/კაზუსი ითხოვს შედარებით უფრო ღრმა და ვრცელ 
მსჯელობას.  

• ესსე- შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს არის თხზულება, რომელიც წარმოაჩენს 
ავტორის საკუთარ პოზიციას/მოსაზრებას დასმული საკითხის გარშემო და, შესაბამისად, 
არგუმენტებს, რომელიც დაასაბუთებს წარმოდგენილი პოზიციის/მოსაზრების 
უპირატესობას. როგორც შეფასების მეთოდი, იგი ავლენს წერითი კომუნიკაციის, საკუთარი 
პოზიციის გამოკვეთისა და დასაბუთების, ფაქტის/ მოვლენის კომპაქტურად მიმოხილვის, 
განმარტების, არგუმენტების/კონტრარგუმენტების ჩამოყალიბების, დასკვნის გაკეთების 
უნარებს. ლექტორმა შეიძლება, მოითხოვოს ესსეს წარდგენა კლასის წინაშე 
თვალსაჩინოებების გამოყენებით, რა შემთხვევაშიც პრეზენტაცია ექვემდებარება 
დამატებით შეფასებას. 

• ქეისი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ კონკრეტული 
დარგისთვის დამახასიათებელი ან პირიქით, გამონაკლისი შემთხვევის ანალიზს დროის 
დათქმულ მონაკვეთში. ქეისის საშუალებით ლექტორი ამოწმებს სტუდენტის კრიტიკული 
აზროვნების, დასკვნის გაკეთების და კომპლექსური საკითხის გაცნობიერების უნარებს, 
ასევე პროფესიულ-ეთიკულ ღირებულებებს და ამ ღირებულებებით ოპერირების უნარს.   
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• კაზუსი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი 
ურთიერთობების პრაქტიკიდან პრობლემური შემთხვევის ანალიზსა და მისი გადაჭრის 
საუკეთესო გზის მოძიებას დროის დათქმულ მონაკვეთში. როგორც შეფასების მეთოდი, 
კაზუსი ამოწმებს სტუდენტების მიერ თეორიული მასალის ფართო ცოდნას, სამართლის 
ძირითადი ღირებულებების და პრინციპების გააზრებისა და პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარს. 

• რეფერატი - შეფასების მეთოდი, რომელიც მოითხოვს სტუდენტის მხრიდან წიგნების, 
სტატიების, სხვა სამეცნიერო ნაშრომების მიმოხილვას, კრიტიკულ ანალიზს, კომენტირებას 
და საკუთარი პოზიციის კონსტატაციას წერილობითი ფორმით. რეფერატის შეფასებისას 
ლექტორი ძირითადად ამოწმებს სტუდენტის უნარს, წეროს აკადემიურად, გაიაზროს 
სხვადასხვა ავტორის მიერ გამოთქმული მოსაზრები, შეუპირისპიროს ისინი ერთმანეთს, 
მოახდინოს მათი ერთიან ტექსტად ფორმირება, იკვლიოს დამოუკიდებლად და გააკეთოს 
დასკვნები. 

• სიტუაციური ამოცანა- შეფასების მეთოდი, რომელიც ამომწმებს რეალურთან 
მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენტების მხრიდან როლური ფუნქციების 
ფარგლებში, ვერბალურად და/ან წერილობით გადაწყვეტილ ამოცანებს. ლექტორი, როგორც 
წესი, აფასებს, რამდენად ითვალისწინებს სტუდენტი კვაზირეალური სიტუაციის 
კონტექსტს და საკუთარ როლურ ფუნქციას, რამდენად რაციონალურ გადაწყვეტილებებს 
იღებს პრობლემის გადასაწყვეტად და სხვა რელევანტური კრიტერიუმების მიხედვით.  

• პროექტი - შეფასების მეთოდი, რომელიც ამოწმებს სტუდენტ(ებ)ის მხრიდან კონკრეტული 
პრობლემის გადაჭრის ან ინიციატივის განხორციელებისკენ მიმართული მრავალმხრივი 
სამუშაოების შედეგებს. პროექტი მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა 
და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს და იგი შეიძლება, განხორციელდეს როგორც 
ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. როგორც წესი, პროექტის საკითხებს სტუდენტ(ებ)ი 
რამდენიმე კვირის განმავლობაში ამუშავებენ და შემდეგ წარუდგენენ კლასს, თუმცა 
არსებობს მინი და შესაბამისად, ხანმოკლე დროში განხორციელებადი პროექტებიც.  
როგორც შეფასების მეთოდი, პროექტი ავლენს სტუნდეტის კვლევით, შემოქმედებით,  და 
კომუნიკაციურ უნარ-ჩვევებს, ხოლო ჯგუფური მუშაობის შემთხვევაში - 
თანამშრომლობისაც. 

• სავარჯიშო - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ ტექნიკური 
ან/და ქცევითი უნარების გამოვლენის ხარისხის შემომწებას. შეფასება შეიძლება 
დამოკიდებული იყოს საბოლოო რეზულტატზე, მტკიცებულებაზე (პროდუქტი) ან 
აქტივობის შესრულების პროცესზე. დასაშვებია ორივე ვარიანტის კომბინაცია. 

• ზეპირი გამოკითხვა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მხრიდან 
ცალკეული სტუდენტებისთვის კითხვების დასცმას ლექციის დროს ახსნილი და მათ მიერ 
დამოუკიდებლად დამუშავებული მასალის შესახებ მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და 
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შეფასების მიზნით. ზეპირი გამოკითხვის შეფასებისას სტანდარტულად ექცევა ყურადღება 
სტუდენტის სისხარტეს, პასუხების ადეკვატურობა/რელევანტურობას, ფაქტების სიზუსტეს, 
გასაგებ ენაზე გადმოცემის უნარს, დამაჯერებლობას და სხვა. უცხო ენების შემთხვევაში, 
ზეპირი გამოკითხვის ფორმატი გულისხმობს ლექტორის მიერ შერჩეულ თემაზე 
სტუდენტის თავისუფალ სტილში საუბარს ან სტრუქტურირებულ დიალოგს, რაც 
ემსახურება შესაბამის ენაზე სტუდენტის ზეპირმეტყველების უნარის შეფასებას. 

 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება 
 

საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური შეფასება მოიცავს საბაკალავრო ნაშრომის მონახაზის (მაქს. 15 
ქულა), რეცენზენტისა (მაქს. 15 ქულა) და სამეცნიერო ხელმძღვანელის (მაქს. 30 ქულა) შეფასებებს, 
ხოლო დასკვნითი შეფასება გულისხმობს საბაკალავრო ნაშრომის დაცვას, რომელიც ფასდება 40 
ქულით.  

კომისიის მიერ საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის შეფასების კომპონენტებია: ნაშრომის ლოგიკურობა 
და შესაბამისობა სასწავლო პროგრამის მიზნებთან (10 ქულა), ნაშრომის ტექნიკური მხარე და 
აკადემიური წერის სტანდარტი (10 ქულა), ნაშრომის ვერბალური და ვიზუალური პრეზენტაცია 
(10 ქულა), სტუდენტის მიერ კითხვებზე პასუხის გაცემა (10 ქულა). 

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა ხდება სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტზე, უნივერსიტეტის რექტორის მიერ დანიშნული საგამოცდო კომისიის წინაშე. 
საბოლოო შედეგები ფორმდება შესაბამისი ოქმით. 

 

დასაქმების სფერო და სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია, იმუშაოს საჯარო, 
კერძო თუ არასამთავრობო სექტორში  პოლიტიკის შემქმნელის, აღმასრულებელ, ანალიტიკურ და 
წარმომადგენლობით პოზიციებზე. 

საჯარო სექტორში საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები მეტწილად საქმდებიან 
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ან ნებისმიერი სხვა სამინისტროსა თუ სახელმწიფო უწყების 
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტებში ისევე, როგორ მთავრობათაშორის 
რეგიონალურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მათ ნებისმიერ სააგენტოსა თუ ინსტიტუტში; 
კერძო სექტორში სართაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებს ძირითადად შეხვდებით 
ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში და საერთაშორისო პროფილის მქონე სხვა მათ შორის 
საგანმანათლებლო და კვლევით ორგანიზაციებში; ხოლო არასამთავრობო სექტორში 
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტების ძირითადად დასაქმების ადგილი არის 
ადგილობრივი, რეგიონალური თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები და 
ანალიტიკური ცენტრები;  
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საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი 
აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანომდებლობით დადგენილი 
წესით.  

 

პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებლად და პროგრამით 
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად ევროპის უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, 
აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 
შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და ინტერნეტით. სასწავლო უნივერსიტეტში 
უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. 
სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო 
შესაბამისი ინვენტარით. 

კონკრეტულად საერთაშორისო  ურთიერთობების პროგრამისთვის გამოიყენება გურამიშვილის 
#76 ნომერში განთავსებული ადმინისტრაციული შენობის მეორე, მეოთხე და მეხუთე სართულზე 
არსებული 10 აუდიტორია, საშუალოდ 32-34 სტუდენტზე გათვლილი; ასევე 70 ადამიანზე 
გათვლილი საკონფერენციო დარბაზი  და 25 კომპიუტერით გაწყობილი ლაბორატორია. 
თითოეული მათგანი აღჭურვილია მერხებით, სკამებით, დაფებით, კომპიუტერებით, 
პროექტორებით, უსადენო ინტერნეტით.  

ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილია სილაბუსებით გათვალისწინებული 
ყველა საკითხავი მასალა ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმით. ამას გარდა, ევროპის 
უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ სამეცნიერო ბაზებზე: Elsevier, EBSCO EP Package ELITE, eIFL - 
ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის.  ბიბლიოთეკის მხრიდან ხორციელდება 
საორიენტაციო შეხვედრები, სადაც ხდება ინფორმაციის მიწოდება არსებული რესურსის 
გამოყენების გზების შესახებ. გარდა შეხვედრებისა, ბიბლიოთეკის თანამშრომლების მიერ 
შექმნილია როგორც სამეცნიერო ბაზების, ასევე ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის 
მოხმარების ინსტრუქციები და ეს ინფორმაცია ელექტორნული ფოსტით რეგულარულად 
ეგზავნება სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს.  

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვებიან ევროპის 
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე 
მოწვეული ლექტორები და დარგის სპეციალისტები (იხ. დანართი #6).  
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შენიშვნა: საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

დანართი 1: პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობის რუკა 

დანართი 2: სწავლის შედეგების რუკა 

დანართი 3: სწავლება-სწავლის მეთოდების/აქტივობების სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის 
რუკა 

დანართი 4: საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
სწავლის შედეგების შეფასება 

დანართი 5: პროგრამის სასწავლო გეგმა პროგრამის კომპონენტების კრედიტებისა და სასწავლო 
სემესტრების მითითებით 

დანართი 6: პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 
 

 

პროგრამის ხელმძვანელი: აფილირებული ასისტ. პროფ. თათია დოლიძე 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი: ნინო პატარაია  
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	პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:
	,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების შესაბამისად მობილობის წეს...
	პროგრამის აქტუალურობა:
	ურთიერთდამოკიდებულების ქსელში გახვეულ თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში სახელმწიფოთათვის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევებთან გამკლავება და ეკონომიკური კეთილდღეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება საერთაშორისო თანამშრომლობის გარეშე წარმოუდგენელია. მუდმივად...
	პროგრამის მიზნები
	I. მოამზადოს ევროპული საგანმანათლებლო სივრცისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე საერთაშორისო ურთიერთობების მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ პოლიტიკის შემქმნელის, აღმასრულებელ, ანალიტიკურ და წარმომ...
	სწავლის შედეგები
	პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი შედეგების მიღწევას, კერძოდ:
	ცოდნა და გაცნობიერება
	უნარები
	პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა
	საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. დანართი #1).
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	1. ლექცია - სწავლა-სწავლების დიდაქტიკური მეთოდი, რომლის დროსაც ლექტორი, როგორც ძირითადი მოსაუბრე, აქტიური ან პასიური მსმენელის როლში მყოფ სტუდენტებს ზეპირი ფორმით აცნობს შემეცნებით ინფორმაციას წინასწარ განსაზღვრული თემატიკის გარშემო. ლექცია ემსახურება...
	 ახსნა-განმარტება - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც ლექტორი ხსნის კონკრეტული თემის საკვანძო საკითხებს, განმარტავს მათ მაგალითებით და პასუხობს გაჩენილ კითხვებს. ლექციის ფარგლებში ახსნა-განმარტების გზით ლექტორი უადვილებს სტუდენტებს დამოუკიდებლად დას...
	 ინტერაქტიული მუშაობა- აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექციის ფარგლებში თემის დამუშავებას სტუდენტებთან აქტიური დიალოგის ფორმატში. ინტერაქტიული მუშაობა იძლევა სტუდენტთა ყურადღების მიპყრობისა და შენარჩუნების, ისევე როგორც ლექციის მსვლელობისას ...
	 აუდიო-ვიზუალური მუშაობა- აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექციის ფარგლებში სტუდენტებისთვის მასალის აუდიო და/ან ვიზუალური გზით მიწოდებას ისეთი ელექტრონული და/ან მატერიალური საშუალებების გამოყენებით, როგორიცაა სლაიდები, ვიდეო რგოლები, აუდიო ჩა...
	 დემონსტრირება - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს სწავლებას კეთებით, რა დროსაც ლექტორი დამკვირვებლების რეჟიმში მყოფ სტუდენტებს აჩვენებს, თუ როგორ უნდა შესრულდეს კონკრეტული თეორიული ან პრაქტიკული დავალება. დემონსტრირების მიზანია თვალსაჩინო გახდ...
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	 გონებრივი იერიში (Brainstorming) - აკადემიური აქტივობა, რომელიც  გულისხმობს ლექტორის მიერ კონკრეტული საკითხის შესახებ სტუდენტებისგან მოკლე დროში მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის შეგროვებას, კატეგორიზაციას და  ერთ...
	 დისკუსია/დებატები - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც სტუდენტები განიხილავენ ლექტორის მიერ წამოჭრილ პრობლემას/თემას/საკითხს და ცვლიან აზრებს. დისკუსია ემსახურება ლექციის და დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგად შეძენილი ცოდნის გაღრმავება-განმტკიცების მიზა...
	 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - აკადემიური აქტივობა, რომელიც ამოსავალ წერტილად იღებს პრობლემას. სტუდენტები ცდილობენ ლექტორის მიერ წამოჭრილი პრობლემის გაგება-გააზრებას და ეძებენ მისი მოგვარების საუკეთესო გზას, რა დროსაც აქტუალური საჭიროებების...
	3. პრაქტიკული მუშაობა - სწავლა-სწავლების პრაქტიკული მეთოდი, რომლის დროსაც ლექტორი უზრუნველყოფს სტუდენტების ჩართვას პრაქტიკულ საქმიანობაში და შესაბამისად, აძლევს გამოცდილებით სწავლის საშუალებას. აღნიშნული აქტივობა მიზნად ისახავს ლექციებზე და დამოუკიებე...
	 სავარჯიშოებზე მუშაობა - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექტორის ზედამხედველობისა და შემდგომი უკუკავშირის ფორმატში, სტუდენტების მიერ დროის დათქმულ მონაკვეთში სავარჯიშოების დამოუკიდებლად შესრულებას თეორიული ცოდნის განმტკიცებისა და მისი პრაქტი...
	 შემთხვევის შესწავლა (Case Study) - აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც სტუდენტები ახორციელებენ ისეთი შემთხვევის (ქეისის) ანალიზს, რომელიც დამახასიათებელი ან განსაკუთრებულია/გამონაკლისია კონკრეტული დარგისთვის. ანალიზი გულისხმობს შემთხვევის ყოველმხრივ ...
	 კაზუსის ამოხსნა - აკადემიური აქტივობა, რომელიც გულისხმობს შემთხვევის შესწავლას სამართლებრივი ურთიერთობების პრაქტიკიდან. სამართლის დარგში, ქეისებს აქვთ კაზუსის სახე და მათი ამოხსნა გულისხმობს დასმული სამართლებრივი პრობლემის გადაჭრის გზების პოვნას. კა...
	 სიტუაციურ ამოცანებზე მუშაობა- აკადემიური აქტივობა, რომლის დროსაც სტუდენტები რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ (სიმულაციურ) სიტუაცაში ლექტორის მიერ მინიჭებული როლების შესაბამისად წყვეტენ დასმულ ამოცანებს. სიტუაციურ ამოცანებზე მუშაობა გახლავთ პრაქტი...
	4. ელექტრონული სწავლება- დასწრებული სწავლა-სწავლების დამხმარე მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სასწავლო მასალის მიწოდებას, ახსნას, საშინაო დავალების მიცემას და შეფასებას სტუდენტსა და ლექტორს შორის ელექტრონულ რეჟიმში. მეთოდი ხელს უწყობს აკადემიური კომუნიკაცი...
	 ონლაინ ფორუმი - სწავლა-სწავლების აქტივობა, რომლის დროსაც ლექტორი ელექტრონული მართვის სისტემაში ქმნის ვირტუალურ აკადემიურ ჯგუფს და ხსნის ფორუმს ჯგუფის წევრებთან სხვადასხვა სადისკუსიო თემების განსახილველად.
	 ელექტრონული დავალებები - სწავლა-სწავლების აქტივობა, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მიერ ვირტუალურ სასწავლო პლატფორმაზე ქვიზების, სიტუაციური სავარჯიშოების, ქეისების და კაზუსების ატვირთვას, სტუდენტების მიერ მათი შესრულების მონიტორინგსა და საბოლოო უკუკავშ...
	საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები უზრუნველყოფენ პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას (იხ. დანართი #3).
	საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის შეფასების ინდიკატორები, შეფასების დონეები და რუბრიკები, ასევე, შედეგების შეფასების პერიოდულობა განსაზღვრულია დანართით პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება (იხ. დანართი #4).
	საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა
	საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის (ECTS) საფუძველზე. 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა სტუდენტის მიერ პრო...
	პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს, ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 კრედიტს (სულ 6000 საათს); სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი - 750 სთ), ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირ...
	პროგრამის სტრუქტურა
	ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო და არჩევითი კომპონენტების ფარგლებში, პროგრამა გასცემს ცოდნას ეკონომიკის, საერთაშორისო სამართლის,  უსაფრთხოების, პოლიტიკური ფილოსოფიისა და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებებით საერთაშორისო ურთიერთობების კონტექსტში, და ას...
	სასწავლო კურსების მეტი წილი თემატურად საგარეო პოლიტიკის ქოლგის ქვეშ ერთიანდება 8 სავალდებულო სასწავლო კურსის სახით; პოლიტიკური ფილოსოფიის მიმართულებით პროგრამაში გათვალისწინებულია 7 სავალდებულო სასწავლო კურსი; უსაფრთხოების საკითხებს ფარავს 6 სავალდებუ...
	მსგავსი პრიორიტეტიზაცია ხდება მხოლოდ სავალდებულო სასწავლო კომპონენტის შემთხვევაში, ხოლო არჩევითი სასწავლო კურსები ყველა ზემოაღნიშნული მიმართულებით თანაბარი ოდენობითაა შეთავაზებული (4:4:4:4:4).  შესაბამისად, არჩევითი სასწავლო კურსების შემთხვევაში, სტუდ...
	ამას გარდა პროგრამაში გათვალისწინებულია 8 არჩევითი სასწავლო კურსი, რომლებიც ცალკეული პროფესიული უნარების განვითარებას ემსახურებიან და კრედიტები იმგვარად არის გადანაწილებული, რომ სტანდარტული 30-კრედიტიანი დატვირთვის შემთხვევაში, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდ...
	პროგრამაში თავისუფალი კომპონენტის სახით მოცემულია ასევე სავალდებულო სასწავლო კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, მათ შორის უცხო ენები. ინგლისური ენის შესწავლა იწყება B1 დონიდან და ხდება ცოდნის გაღრმავება B2 დონ...
	თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში,   პროგრამულად გამოყოფილია აგრეთვე 10 თავისუფალი კრედიტი, რომელთა ფარგლებშიც სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, აირჩიოს სასწავლო კურსები უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის ნებისმიერი საგანმანთლებლო პროგრამიდან, მათზ...
	სასწავლო მიმართულებების მიხედვით საგნების კლასიფიკაცია და მათი ზემოაღნიშნული პრიორიტეტიზაცია მიზნად ისახავს, პროგრამას შესძინოს თანმიმდევრულობა და მოაქციოს ერთიანი ლოგიკური ჩარჩოს ქვეშ, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს სხვადასხვა დისხიპლინაში ცოდნის გაბნევის...
	სქემა #1: საერთაშორისო ურთიერთობების ინტერდისციპლინარული პროგრამის საორიენტაციო რუქა
	1. ეკონომიკის პრინციპები: მიკროეკონომიკა
	1. შესავალი საერთაშორისო სამართალში
	2. საერთაშორისო საჯარო სამართალი
	2. ეკონომიკის პრინციპები: მაკროეკონომიკა 
	3. საერთაშორისო ხელშეკრულებები
	4. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
	3. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
	4. მწვანე ეკონომიკა
	1. გეოეკონომიკა
	1. დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი
	2. ევროკავშირის ეკონომიკა
	3. პოსტ-კომუნისტური ეკონომიკური ტრანზიცია
	2. საერთაშორისო სისხლის სამართალი
	3. საერთაშორისო კონსტიტუციური სამართალი და დემოკრატია
	4. საერთაშორისო პოლიტ-ეკონომიკა
	4. ევროკავშირის სამართალი
	1. პოლიტიკური აზრის ისტორია
	1. საერთაშორისო უსაფრთხოების თეორიები
	2. პოლიტიკური იდეოლოგიები
	3. პოლიტიკური სისტემები და რეჟიმები
	2. ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა
	4. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები
	3. საერთაშორისო კონფლიქტების მოგვარება
	4. ევროპული და ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოება
	5. ევროპული ინტეგრაციის თეორიები
	6. შედარებითი პოლიტიკა
	5. საქართველოს კონფლიქტების ანალიზი
	7. ევროპეიზაცია და დემოკრატიზაცია
	6. ჰიბრიდული ომის წარმოება
	1. პარტიული პოლიტიკა
	1. ომის თეორიები
	2. პოლიტიკური პიარი
	2. სამხედრო ოპერაციების გააზრება
	3. ჰოლოკოსტის ნარატივი
	3. საერთაშორისო ტერორიზმი
	4. საჯარო პოლიტიკა 
	4. საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება 
	1. შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში
	2. დიპლომატიის ისტორია
	3. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინტეგრაციული პროცესები
	4. ევროპული ინტეგრაციის ისტორიები 
	5. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა
	6. საერთაშორისო ენერგეტიკული ურთიერთობები
	7. პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკა
	8. საგარეო პოლიტიკის ანალიზი
	1. პროექტების წერა
	1. რეგიონალიზაციის პროცესები სამხრეთ კავკასიაში
	2. საჯარო მეტყველება 
	3. მოლაპარაკებები და მედიაცია
	2. ევროკავშირის ინსტიტუტები და მმართველობა
	4. დებატების ხელოვნება 
	5. კვლევითი უნარები
	3. ამერიკის საგარეო პოლიტიკა
	6. ადვოკატირება და ლობი
	4. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა
	7. სტრატეგიული დაგეგმარება
	8. სოციალური მედია და სტრატეგიული კომუნიკაცია
	საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითად სწავლის სფეროსა და თავისუფალ კომპონენტებს შორის კრედიტების განაწილება შემდეგნაირია:
	ა) ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კომპონენტი - 145 კრედიტი;
	ბ) ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევთი კომპონენტი - 36 კრედიტი;
	ა) სავალდებულო თავისუფალი კომპონენტი - 49 კრედიტი;
	ბ) არჩევითი თავისუფალი კომპონენტი - 10 კრედიტი;
	საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები, კომპონენტების კრედიტების მოცულობა, წინაპირობები და სემესტრების მიხედვით კომპონენტების განაწილება განსაზღვრულია დანართით პროგრამის სასწავლო გეგმა (იხ. დანართი #5).
	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:
	1. (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
	2. (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
	3. (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
	4. (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
	5. (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
	ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
	1. (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;
	2. (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
	საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში სტუდენტს ეძლევა დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება. დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლებას სტუდენტი იღებს იმ შემთხვევაშიც, თუ მან დააგროვა საბოლოო შეფასების 51 ქულა ან მე...
	სასწავლო კურსის მაქსიმალური საბოლოო შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც შეადგენს შუალედური (60 ქულა) და დასკვნითი შეფასებების (40 ქულა) ჯამს. შუალედური შეფასება გულისხმობს სემინარის ან პრაქტიკულების დროს სტუდენტების მუშაობის პროცესის, შუალედური გამოც...
	სავალდებულო სახით, სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში ტარდება ერთი შუალედური გამოცდა მე-8 კვირას, რომელიც უნდა შეფასდეს მინიმუმ 20 და მაქსიმუმ 30 ქულით, ხოლო დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულით.
	შუალედური შეფასებისთვის და დასკვნითი გამოცდისთვის განსაზღვრულია შემდეგი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი:
	 შუალედური შეფასების 30 % (დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად სტუდენტის შუალედური შეფასება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 18 ქულას)
	 დასკვნითი გამოცდის შეფასების 50% (იმისათვის, რომ დასკვნითი გამოცდა ჩაითვალოს ჩაბარებულად დასკვნითი გამოცდის შეფასება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 20 ქულას).
	კრედიტი ათვისებულად ჩაითვლება თუკი შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდისთვის დადგენილი მინიმალური ზღვრების გადალახვის საფუძველზე სტუდენტის მიერ მიღებული ქულების ჯამი შეადგენს 51 ქულას ან მეტს.
	შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები
	1. შუალედური შეფასება
	შუალედური შეფასება, როგორც შეფასების ფორმა, გულისხმობს სემინარის ან პრაქტიკულების დროს სტუდენტების მუშაობის პროცესის, შუალედური გამოცდის და დამოუკიდებელი სამუშაოს ჯამურ შეფასებას.
	სემინარის შეფასების მეთოდები
	 ზეპირი გამოკითხვა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მხრიდან ცალკეული სტუდენტებისთვის კითხვების დასცმას ლექციის დროს ახსნილი და მათ მიერ დამოუკიდებლად დამუშავებული მასალის შესახებ მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და შეფასების მიზნით. ზეპირი ...
	 ქვიზი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მიერ სტუდენტების წერილობით გამოკითხვას მოკლე ტესტის ფორმატში და, როგორც წესი, შედგება დახურული კითხვებისგან. ქვიზის მიზანია, შეამოწმოს სტუდენტების მიმდინარე ცოდნა და მისი შეფასების სტანდარტული კრ...
	 პრეზენტაცია - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის შეფასებას მის მიერ სასწავლო მასალის, რეფერატის ან საბაკალავრო ნაშრომის ჯგუფის წინაშე ვიზუალური საშუალებების თანხლებით წარდგენის ფონზე. პრეზენტაცია ამოწმებს სტუდენტის გადმოცემის მანერას, ტე...
	 დისკუსია/დებატები - შეფასების მეთოდი, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები იხილავენ კონკრეტულ პრობლემას/თემას/საკითხს და ფასდებიან არგუმენტებითა და კონტრარგუმენტებით ოპერირების, დასკვნის გაკეთების, თვითრეფლექსიის, ანალიტიკური უნარების და სხვა რელევანტური კრ...
	პრაქტიკული მუშაობის შეფასების მეთოდები
	 ქეისი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ კონკრეტული დარგისთვის დამახასიათებელი ან პირიქით, გამონაკლისი შემთხვევის ანალიზს დროის დათქმულ მონაკვეთში. ქეისის საშუალებით ლექტორი ამოწმებს სტუდენტის კრიტიკული აზროვნების, დასკვნის გაკე...
	 კაზუსი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი ურთიერთობების პრაქტიკიდან პრობლემური შემთხვევის ანალიზსა და მისი გადაჭრის საუკეთესო გზის მოძიებას დროის დათქმულ მონაკვეთში. როგორც შეფასების მეთოდი, კაზუსი ამოწმებს სტუდენტებ...
	 სიტუაციური ამოცანა- შეფასების მეთოდი, რომელიც ამომწმებს რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენტების მხრიდან როლური ფუნქციების ფარგლებში, ვერბალურად და/ან წერილობით გადაწყვეტილ ამოცანებს. ლექტორი, როგორც წესი, აფასებს, რამდენად ითვალისწინე...
	შუალედური გამოცდის შეფასების მეთოდები
	 ტესტი (ღია, დახურული ან კომბინირებული) - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მხრიდან ლექტორის ავტორობით შედგენილი წერილობითი კითხვების/დავალებების შესრულებას დროის განსაზვრულ, მცირე მონაკვეთში მათ მიერ განვლილი მასალის ცოდნის, თუ მათი კ...
	 ქეისი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ კონკრეტული დარგისთვის დამახასიათებელი ან პირიქით, გამონაკლისი შემთხვევის ანალიზს დროის დათქმულ მონაკვეთში. ქეისის საშუალებით ლექტორი ამოწმებს სტუდენტის კრიტიკული აზროვნების, დასკვნის გაკე...
	 კაზუსი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი ურთიერთობების პრაქტიკიდან პრობლემური შემთხვევის ანალიზსა და მისი გადაჭრის საუკეთესო გზის მოძიებას დროის დათქმულ მონაკვეთში. როგორც შეფასების მეთოდი, კაზუსი ამოწმებს სტუდენტებ...
	 ესსე - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს არის თხზულება, რომელიც წარმოაჩენს ავტორის საკუთარ პოზიციას/მოსაზრებას დასმული საკითხის გარშემო და, შესაბამისად, არგუმენტებს, რომელიც დაასაბუთებს წარმოდგენილი პოზიციის/მოსაზრების უპირატესობას. როგორც შეფასე...
	 სიტუაციური ამოცანა- შეფასების მეთოდი, რომელიც ამომწმებს რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში სტუდენტების მხრიდან როლური ფუნქციების ფარგლებში, ვერბალურად და/ან წერილობით გადაწყვეტილ ამოცანებს. ლექტორი, როგორც წესი, აფასებს, რამდენად ითვალისწინე...
	 ზეპირი გამოკითხვა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მხრიდან ცალკეული სტუდენტებისთვის კითხვების დასცმას ლექციის დროს ახსნილი და მათ მიერ დამოუკიდებლად დამუშავებული მასალის შესახებ მათი ცოდნის გამომჟღავნებისა და შეფასების მიზნით. ზეპირი ...
	 თეორიული საკითხი/თემა - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის მიერ სტუდენტისთვის თავისუფალი ხასიათის წერითი დავალების მიცემას, რომელიც არ არის სტანდარტიზებული, თუმცა განსაზღვრულია თემატიკა და/ან სათაური, რომელზე დაყრდნობითაც სტუდენტს ევალება...
	 სავარჯიშო - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ ტექნიკური ან/და ქცევითი უნარების გამოვლენის ხარისხის შემომწებას. შეფასება შეიძლება დამოკიდებული იყოს საბოლოო რეზულტატზე, მტკიცებულებაზე (პროდუქტი) ან აქტივობის შესრულების პროცესზე. დასა...
	დამოუკიდებელი სამუშაოს შეფასების მეთოდები
	 ესსე - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს არის თხზულება, რომელიც წარმოაჩენს ავტორის საკუთარ პოზიციას/მოსაზრებას დასმული საკითხის გარშემო და, შესაბამისად, არგუმენტებს, რომელიც დაასაბუთებს წარმოდგენილი პოზიციის/მოსაზრების უპირატესობას. როგორც შეფასე...
	 რეფერატი - შეფასების მეთოდი, რომელიც მოითხოვს სტუდენტის მხრიდან წიგნების, სტატიების, სხვა სამეცნიერო ნაშრომების მიმოხილვას, კრიტიკულ ანალიზს, კომენტირებას და საკუთარი პოზიციის კონსტატაციას წერილობითი ფორმით. რეფერატის შეფასებისას ლექტორი ძირითადად ა...
	 პროექტი - შეფასების მეთოდი, რომელიც ამოწმებს სტუდენტ(ებ)ის მხრიდან კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის ან ინიციატივის განხორციელებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოების შედეგებს. პროექტი მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარ...
	2. დასკვნითი შეფასება
	დასკვნითი შეფასება, როგორც შეფასების ფორმა, გულისხმობს  დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
	დასკვნითი გამოცდის შეფასების მეთოდები
	 ტესტი (ღია, დახურული ან კომბინირებული) - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მხრიდან ლექტორის ავტორობით შედგენილი წერილობითი კითხვების/დავალებების შესრულებას დროის განსაზვრულ, მცირე მონაკვეთში მათ მიერ განვლილი მასალის ცოდნის, თუ მათი კ...
	 ესსე- შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს არის თხზულება, რომელიც წარმოაჩენს ავტორის საკუთარ პოზიციას/მოსაზრებას დასმული საკითხის გარშემო და, შესაბამისად, არგუმენტებს, რომელიც დაასაბუთებს წარმოდგენილი პოზიციის/მოსაზრების უპირატესობას. როგორც შეფასებ...
	 ქეისი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მიერ კონკრეტული დარგისთვის დამახასიათებელი ან პირიქით, გამონაკლისი შემთხვევის ანალიზს დროის დათქმულ მონაკვეთში. ქეისის საშუალებით ლექტორი ამოწმებს სტუდენტის კრიტიკული აზროვნების, დასკვნის გაკე...
	 კაზუსი - შეფასების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამართლებრივი ურთიერთობების პრაქტიკიდან პრობლემური შემთხვევის ანალიზსა და მისი გადაჭრის საუკეთესო გზის მოძიებას დროის დათქმულ მონაკვეთში. როგორც შეფასების მეთოდი, კაზუსი ამოწმებს სტუდენტებ...
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