საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

სამართალი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სამართლის მაგისტრი
კრედიტების რაოდენობა - 120 ECTS კრედიტი
პროგრამის ხელმძღვანელი: დავით ბოსტოღანაშვილი
საკონტაქტო ნომერი: 577-24-11-70
პროგრამა ორიენტირებულია პროფესიონალი იურისტების მომზადებაზე.
სტუდენტები შეიძენენ იურისტისთვის აუცილებელ ცოდნას მაღალი კლასის სპეციალისტებისგან. უნივერსიტეტის
მიერ გაფორმებული მემორანდუმები უზრუნველყოფს პრაქტიკის გავლას, რაც პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენის
საუკეთესო საშუალებაა.
პროგრამას ახორციელებენ წამყვანი სპეციალისტები სამართლის სფეროში: მინდია უგრეხელიძე, დავით
ბოსტოღანაშვილი, ზურაბ ძლიერიშვილი, ეკატერინე ქარდავა, ევა გოცირიძე, პაატა ტურავა, ზვიად როგავა, კარლო
ბზიშვილი, ალექსანდრე გიორგიძე, ანა მაისურაძე, ბესიკ მეურმიშვილი, კობა ყალიჩავა, ნათია კინწურაშვილი,
ნატალია მოწონელიძე, შალვა ქურდაძე, თინათინ ერქვანია, ნოდარ ხერხეულიძე.
1. მიზანი:

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ბაკალავრის შემდგომი დონის
სპეციალისტი, სამართლის მაგისტრი, რომელიც სამომავლო წარმატებული პროფესიული განვითარებისათვის,
აღჭურვილი იქნება შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილებით და ამასთან, დამოუკიდებელი სამეცნიერო
კვლევისათვის საჭირო კომპეტენციებით.
შესაბამისად, სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს, სტუდენტს შესძინოს ღრმა
და სისტემური ცოდნა: კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლისა და შედარებითი სამართალმცოდნეობის სფეროში;
ეროვნული და უცხოური სამართლის სისტემების ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების,
ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების,
ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ და გამოუმუშავოს: საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო
პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეებისადმი ყურადღების მიდევნების, აგრეთვე ცოდნის მუდმივი განახლების
უნარი; სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და
სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები; სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების
დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების
გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები; სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის,
ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი; დამოუკიდებელი კვლევის
უნარი; სამართლებრივ-ეთიკური ღირებულებების კონტექსტუალური ანალიზის უნარი; თანამედროვე
სამართლებრივი აზროვნების უნარი.
2. სწავლის შედეგები

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული აღჭურვილია ქვემოთ მოცემული დარგობრივი და
ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციებით:
1.

ახდენს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნის დემონსტრირებას,
რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების
შესაძლებლობას; აცნობიერებს კერძო, სისხლის ან/და საჯარო სამართლის სფეროსათვის მიკუთვნებული
საკითხების გადაჭრის გზები;

2.

განმარტების მეთოდების გამოყენებით ახდენს კერძო-სამართლებრივი, სისხლისამართლებრივი ან
საჯარო-სამართლებრივი

პრობლემების

კომპლექსურ

1

შეფასებას

და

მათი

გადაწყვეტის

ახალი,

ორიგინალური გზების ძიებას. შეუძლია უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კერძო,
სისხლის ან/და საჯარო სამართლის სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება;
3.

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

4.

მსჯელობს აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წარმომადგენებთან საკუთარი სამართლებრივი
დასკვნებისა და არგუმენტების თაობაზე და შეუძლია მათი გადაცემა წერილობითი და ზეპირი ფორმით,
მშობლიურ და უცხოურ ენაზე.

5.

შეუძლია თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზის საფუძველზე საკუთარი
სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა და გააჩნია პირველადი წყაროების, სამეცნიერო
სტატიებისა თუ სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით, უახლეს
მეთოდებზე დაყრდნობით, ცოდნის გაფართოების უნარი.

6.

მხარეთა

ინტერესების

სამართლიანად

სამართლებრივ ღირებულებებს და

დაბალანსების

უზრუნველსაყოფად

აანალიზებს

არსებულ

საჭიროების შემთხვევაში, შეაქვს საკუთარი წვლილი ახალი

ღირებულებების ფორმირებაში.

3. შეფასების სისტემა

სტუდენტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც მოიცავს შუალედურ
შეფასებას და დასკვნით შეფასებას. ყოველი სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი ასრულებს სილაბუსით
გათვალისწინებულ დავალებებს, ამზადებს პრეზენტაციას, მონაწილეობს დისკუსიებში და ერთვება ყველა სხვა
აქტივობაში, რაც აუცილებელია სასწავლო კურსის მიზნების მისაღწევად.
100 ქულის განაწილება იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილზე. ამასთან, გამოკითხვის სახე, სტუდენტის მიერ
მოსამზადებელი პრეზენტაციის და სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად არის მოცემული სასწავლო
კურსების სილაბუსებში.

100 ქულა
შუალედური შეფასება - 60 ქულა
შეფასების
კომპონენტები

ქულა

მინიმალური
კომპეტენციის
ზღვარი

ყოველკვირეული/
სასემინარო
შეფასებები

20

8

პრეზენტაცია

10

4

შუალედური
გამოცდა

30

8

დასკვნითი შეფასება - 40 ქულა
შეფასების
კომპონენტი

ქულა

მინიმალური
კომპეტენციის
ზღვარი

დასკვნითი
წერითი
გამოცდა

40

21

ყოველ სასწავლო კურსში დასკვნითი გამოცდის ჩაბარება სავალდებულოა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება
ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების სახით მოპოვებული აქვს არანაკლებ 20 ქულა.
სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხორციელდება სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების
ინსტრუქციის შესაბამისად.
შეფასების სისტემა, პროგრამის ყოველი კომპონენტისათვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:






(A) ფრიადი – 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – 81-90 ქულა;
(C) კარგი – 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – 51-60 ქულა.
2

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:




(FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; დამატებითი
გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის შემდეგ.
(F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის
საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული
ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება სასწავლო
კურსის საბოლოო შეფასებაში.
დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების
შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა.
4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამით სწავლის უფლება აქვთ სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული
ხარისხის მქონე პირებს, რომლებიც წარმატებით ჩააბარებენ საერთო სამაგისტრო და უნივერსიტეტის მიერ
ორგანიზებულ მისაღებ გამოცდებს სპეციალობასა და უცხო ენაში (ინგლისური/გერმანული, საჭირო დონე - B 2).
უცხო ენაში გამოცდისაგან თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ენის ცოდნის დონის ფლობის
დამადასტურებელ საერთაშორისო სერთიფიკატს. ასევე, კანდიდატი, ვისაც ინგლისურ/გერმანულ ენაზე გავლილი
აქვს ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სრული ან არასრული კურსი.
შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები, საგამოცდო პერიოდის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე, გამოქვეყნდება
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.sangu.edu.ge
საგანმანათლებლო პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა ხორციელდება „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 შესაბამისად.
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010
წლის 4 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ შესაბამისად მობილობის (გარე და შიდა
მობილობის) წესით ჩარიცხული სტუდენტები. მობილობის ვადების და პროცედურების შესახებ ინფორმაცია
გონივრული ვადით ადრე განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.
5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად გამოიყენება შესაბამისი სწავლების ორგანიზების ფორმები.
პროგრამის კომპონენტები, აუცილებელი თანაფარდობით ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი
მუშაობის საათებს.
სასწავლო კურსის მიზნების მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებულია სწავლება-სწავლის
სალექციო და სასემინარო მეთოდი. თითოეული მათგანი აერთიანებს მეთოდებს და ხერხებს, შესაბამის აქტივობებს,
სასწავლო კურსის მიზნების და განსახილველი თემების სპეციფიკის გათვალისწინებით, რაც კონკრეტულად
განისაზღვრება შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებით, კურსის მიზნების და კურსის ფარგლებში
განსავითარებელი კომპეტენციების გათვალისწინებით.
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