
 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება - სამართალი/Law 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 (ECTS) კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამართლის მაგისტრი/Master of Law 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კერძო, საჯარო, სისხლის 

სამართლის სისტემის სრულყოფილი დაუფლება შედარებითი სამართლებრივ კონტექსტში 

შეძენილი ცოდნის, ასევე აქტუალური და პრობლემური საკითხების ირგვლივ არსებული 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზისა და განზოგადოების მეშვეობით. განსხვავებული 

სამართლებრივი ტრადიციების გაცნობით ეროვნული და უცხოური სამართლის სისტემების 

ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და 

პროცესუალური სამართლის ნორმების, მათი პრაქტიკაში რეალიზაციის, 

ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ 

თვალსაწიერის გაფართოება. 

 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ პრაქტიკაში წარმოშობილი 

პრობლემების დამოუკიდებლად და ეფექტურად გადაჭრას, ასევე სამართლის შესაბამის 

სფეროებში სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 აქვს კერძო, სისხლის, საჯარო სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც 

აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის 

ფორმირების შესაძლებლობას; 

 გაცნობიერებული აქვს ერთი და იმავე პრობლემის გადაწყვეტის გზები რამოდენიმე 

მართლწესრიგის მიხედვით; იცნობს ამ მართლწესრიგების მეთოდოლოგიას და ასევე 

შეუძლია პირველ რიგში, ქართულ და შემდგომ უცხო ქვეყნების კანონმდებლობაში, 

სასამართლო პრაქტიკასა და იურიდიულ ლიტერატურაში დამოუკიდებლად 

ორიენტირება..  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 განმარტების მეთოდების გამოყენებით შეუძლია კერძო-სამართლებრივი, 

სისხლისამართლებრივი და საჯარო-სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური 

შეფასება და მათი გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება 

 პრაქტიკაში წარმოშობილი პრობლემებისათვის საერთაშორისო გამოცდილების 

გათვალისწინებით დამოუკიდებელი გადაწყვეტის მონახვა და ნაციონალურ 



 

მართლწესრიგში გადმოტანა. შეუძლია ნაციონალური მართლწესრიგის მიხედვით 

პრობლემის გადაწყვეტისას სხვა სამართლებრივ სისტემებში, ასევე სუპრანაციონალურ 

აქტებში არსებული მიდგომების მოშველიება და მათი გამოყენება როგორც სამეცნიერო, 

ისე პრაქტიკულ ცხოვრებაში.  
 შეუძლია კერძო, სისხლის და საჯარო სამართლის ცალკეული ინსტიტუტების 

დამოუკიდებელი კვლევა და აკადემიური სტანდარტების დაცვით ნაშრომის შექმნა. 

 

დასკვნის  უნარი 

 შეუძლია ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა ან 

მეცნიერული მიდგომების (მათ შორის, უახლესი კვლევების) პირობებში შეუძლია 

ცვლილების ანალიზი და  დასაბუთებული სამართლებრივი დასკვნის ჩამოყალიბება.  

 შეუძლია პრაქტიკაში წარმოშობილი კომპლექსური შემთხვევები გადაწყვიტოს 

სხვადასხვა ქვეყნის მართლწესრიგის მიხედვით, გაანალიზოს თითოეულის გადაწყვეტის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები და შეარჩიოს მოცემულ მომენტში მისთვის 

ოპტიმალური გადაწყვეტა. 
 

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე გადასცეს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნები და 

არგუმენტები.  

 

სწავლის უნარი 

 აქვს თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზის 

საფუძველზე  საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრის 

უნარი; 

 აქვს პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით უახლეს მეთოდებზე 

დაყრდნობით ცოდნის გაფართოების უნარი. 

 

ღირებულებები 

 აქვს მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად 

არსებული სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზისა და  საჭიროების შემთხვევაში, 

ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანის უნარი; 

 გამომუშავებული აქვს პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული 

ნორმების დაცვისა და  ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე პროფესიული ქცევის 

უნარი. 

 გაცნობიერებული აქვს მსოფლიოს მოწინავე სამართლებრივი სისტემებისთვის 

დამახასიათებელი ღირებულებები და მათი მისადაგების გზები კონკრეტული 

პრობლემებისათვის. ასევე მათი დამკვირდების მეთოდები ნაციონალურ 

მართლწესრიგში. 

 

შეფასების წესი 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

დადებითი შეფასებებია: 

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

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 

უარყოფითი შეფასებებია: 

 (FX)  - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F)  - ჩაიჭრა - შეფასების 40ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

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

 

სტუდენტის შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების ფორმები, რომელსაც განსაზღვრული აქვს 

ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში: შუალედური შეფასების მაქსიმალური ქულაა – 60, 

აქედან: მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური ქულაა – 30, მინიმალური ჯამური დადებითი 

შეფასებაა – 15 ქულა;  შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური ქულაა –  30, მინიმალური 

დადებითი შეფასებაა – 15 ქულა; დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულაა – 40, მინიმალური 

დადებითი ქულაა - 20. 

დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

 

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები. 

შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა. კვლევითი 

კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

http://gtu.ge/pdf/magistraturis_danarti_4_Sefasebis_wesi.pdf 

საკონტაქტო პირი (სახელი,გვარი / ტელეფონი / e-mail / მისამართი) 

პროფესორი მარიამ ჯიქია, 577471147, m.jikia@gtu.ge, marijiqia@gmail.com მის: კოსტავას  77, VI კორპუსი, 

IX სართული, 901ა 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება - საერთაშორისო ურთიერთობები/International Relations 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 (ECTS) კრედიტი 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საერთაშორისო ურთიერთობების  მაგისტრი/Master of International Relations 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს 

საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც 

ექნებათ დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და შეძლებენ თანამედროვე მეცნიერული კვლევის 

მეთოდებისა და ინტერდისციპლინარული მიდგომების საშუალებით საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სფეროში თანამედროვე ეტაპზე არსებული პრობლემების 

შესწავლას, მათ კვლევას და სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე კვალიფიციური დასკვნების 

გამოტანას, მეცნიერული ნაშრომების წარმოდგენას და რეკომენდაციების შემუშავებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების და პრაქტიკული დღისწესრიგის 

სიღრმისეული ცოდნა; 

 საერთაშორისო და ევროპულ პოლიტიკაში საქართველოს და ზოგადად კავკასიის რეგიონის 

მნიშვნელობის ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

 აქვს საერთაშორისო ინსტიტუტების საქმიანობის ძირითადი საკითხების ღრმა და 

სისტემური ცოდნა; 

 აანალიზებს თანამედროვე საერთაშორისო სისტემის ურთიერთდამოკიდებულების 

მნიშვნელობას და საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე მდგარი ძირითადი გამოწვევების 

ხასიათს. 

 გაანალიზებული აქვს გლობალიზაციის არსი, მისი დასავლური ხასიათი, ქართულ 

სინამდვილესთან ამ მოვლენის მიმართების და კულტურული ღირებულებების 

შენარჩუნების აუცილებლობა; 

 აქვს საერთაშორისო პოლიტიკური სისტემის, ეკონომიკისა და საზოგადოების 

ტრანსფორმაციის ზოგადი კანონზომიერებების ცოდნა, სხვადასხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 

მაგალითზე განვითარების განსხვავებულ შესაძლებლობათა  ღრმა და სისტემური ანალიზის 

უნარი; 

 სხვადასხვა ეკონომიკური თუ სოციალური პროცესების პოლიტიკურ სისტემებზე გავლენის 

ანალიზის უნარი. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

 აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების არსებული ძირითადი საკითხების/თემების 

იდენტიფიცირების და მათი კვლევის და ანალიზის უნარი; 

 საერთაშორისო პოლიტიკის სფეროში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დაგეგმვისა და 



 

განხორციელების უნარი, მათ შორის კრიზისულ ვითარებაში. 

 პოლიტიკის სფეროში არსებული პრობლემების  გადაჭრის, ალტერნატივების შემუშავებისა 

და მათ შორის საუკეთესოს შერჩევის უნარი; 

 გაანალიზებული აქვს გლობალიზაციის პროცესების თავისებურებები და შეუძლია 

ადგილობრივი სოციო-კულტურული რეალობის გათვალისწინებით, კვლევებში მათი 

გამოყენება. 

დასკვნის უნარი 

 აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული თანამედროვე კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით მონაცემების შეგროვების, ანალიზის და დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბების უნარი; 

 მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალურ-კულტურული პროცესების შესახებ 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 აქვს საექსპერტო დასკვნის უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი  

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დახმარებით შესაბამისი 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ მშობლიურ და უცხო ენაზე 

ზეპირი და ვიზუალური კომუნიკაციის უნარი; 

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში აქტუალურ თემებზე სამეცნიერო ხასიათის 

წერილებისა და სტატიების მომზადება; 

 აქვს ჯგუფში მუშაობისათვის აუცილებელი კომუნიკაციის უნარი. 

სწავლის უნარი  

 შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და გაიფართოვოს ცოდნა შესაბამისი სფეროს უახლეს 

მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო ლიტერატურის და 

ემპირიული გამოცდილების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით.  

 მაგისტრანტს აქვს ათვისებული ცოდნის სხვისთვის გადაცემის უნარი. 

ღირებულებები 

 მულტიკულტურულ გარემოსთან ადაპტაციის და ტოლერანტული დამოკიდებულების  

ჩამოყალიბების უნარი; 

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

 ჩამოყალიბებული აქვს სამეცნიერო კვლევის ეთიკა. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

დადებითი შეფასებებია: 

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

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა; 

 (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა; 

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა; 

 (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უარყოფითი შეფასებებია: 

 (FX)  - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F)  - ჩაიჭრა - შეფასების 40ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები. 

შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა. კვლევითი 

კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

http://gtu.ge/pdf/magistraturis_danarti_4_Sefasebis_wesi.pdf 
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