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სსიპ - სამცხე- ჯავახე თის სახე ლმწიფო  უნივერსიტე ტის 

 მაგისტრა ტურის დებულება 

   

მუხ ლი 1. ზოგა დი დებულე ბები   

 

1. 1 ეს დებულება აწესრიგებს სსიპ -  სამცხე- ჯავახე თის სახე ლმწიფო უნივერსიტეტის (შემ დგ ომში 

უნივერსიტე ტი) მაგისტრა ტურის პროგრამების განხორციე ლებისა და მაგის ტრის აკა დემიური 

ხა რისხის მინიჭებისათვის ა უცი ლებე ლ პროცე დურას „ უმა ღლე სი განა თლების შესახებ“ 

საქა რთვე ლოს კანონის,   სხვა ნორმა ტიული აქ ტებისა და სსიპ სამცხე- ჯავახე თის სახე ლმწიფო 

უნივერსიტე ტის წეს დების შესაბამისა დ.     

 

მუხ ლი 2. მაგისტრა ტურა   

 

2. 1 მაგისტრა ტურა ა რის მოქმე დი კანონმ დებ ლობი თ განსა ზღვ რულ მრავა ლდა რგ ოვან უმა ღლეს 

საგანმანა თლებ ლო- სამეცნიერო დაწესებულებაში განხორციე ლებ ული უმა ღლესი აკა დემიური 

განა თლების მეორე სა ფეხური.    

2. 2 მაგისტრა ტურა მოიცავს სასწავ ლო და კვ ლევი თ კომპონენტებს.   

2. 3 სამაგისტრო პროგრამის ხე ლმძღვანე ლი:    

• სამაგისტრო პროგრამას,  მისი სპეციფიკი დან გამომ დინა რე, შეიძ ლება ჰყავ დეს ერთი ან რამ დენიმე 

ხე ლმძღვანე ლი.  სამაგის ტრო პროგრამის ხე ლმძღვანე ლი შეიძ ლება იყოს უნივე რსიტეტის 

შესაბამისი კვა ლიფიკაციის მქონე პროფესორი ან ასოცირებ ული  პროფეს ორი.  სამაგისტრო 

პროგრამას შეიძ ლება ასევე უხე ლმძღვანელოს შესაბამისი აკადემიური ხა რისხისა და 

კვა ლიფიკაციის მქონე მოწვე ულმა პირმა (სხვა უნივერსიტე ტის პროფესორმა). ასე თ შემ თხვევაში,  

მოწვე ული პირის  გა რდა, სამაგის ტრო პროგრამას ასევე უნ და უხე ლმძღვანე ლოს უნივერსიტე ტის 

შესაბამისი კვა ლიფიკაციის მქონე პროფესორმა ან ასოცირებ ულმა პროფეს ორმა.  ერთზე მეტი 

ხე ლმძღვანე ლის შემ თხვევაში მა თგან ირჩევა კოორდინა ტორი;    
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• სამაგისტრო პროგრამის ხე ლმძღვანე ლი/ კოორდინა ტორი კოორდინირებას უწევს კ ურიკ ულუმის 

შემუშავების პროცესს, რომე ლშიც მონაწი ლე ობენ პროგრამის განხორციელე ბაში ჩა რთული პირები,  

შესაბამისი და რგის სპეცია ლის ტები,  მაგისტრან ტების სამეცნიერო ხე ლმძღვანე ლები;  ასევე 

უზრუნვე ლყ ოფს კურიკულუმის შემუშავების პროცესის სა ჯა როობასა და გამჭვირვა ლობას;   

• სამაგისტრო პროგრამის ხე ლმძღვანე ლი/ კოორდინა ტორი ა რის ფაკ ულტე ტსა და ფაკ ულტე ტის 

ხა რისხის უზრუნვე ლყ ოფის სამსახურთან ძირი თა დი საკონ ტაქ ტო პირი,  რომე ლსა ც ეცნობება 

პროგრამის შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკ ური მონიტორინგისა და აკა დემიური ექსპერტიზის 

შე დეგები და ევა ლება მათზე რეაგირება პროგრამის სრულყ ოფის მიზნით;    

• სამაგისტრო პროგრამის ხე ლმძღვანე ლს/ კოორდინა ტორს ევა ლება: სტუდენ ტების ინფორმირება 

კ ურიკ ულუმის შესახებ, მაგის ტრან ტების სამეცნიერო ხე ლმძღვანე ლებ თან ერთა დ კ ონს ულტა ციის 

გაწევა სტუდენ ტების ინდივი დუა ლური სასწავლო და კვ ლევითი კომპონენ ტების ოპ ტიმა ლურა დ 

და გეგმვის მიზნი თ,  პროგრამის განხორციე ლებას თან დაკავშირებული სა ორგანიზა ციო საკითხების 

მოგვა რება, მაგისტრან ტების სამეცნიერო ხე ლმძღვანე ლებ თან ერთა დ მონაწი ლე ობა სამაგის ტრო 

სემინა რში,  პროგრამის მონაწი ლე მაგისტრანტების სასწავ ლო და კვ ლევი თი კომპ ონენ ტების 

განხორციე ლების მონიტორინგი და სხვა;   

• პროგრამის თვი თშე ფასების მომ ზა დება ფაკ ულტე ტის ხა რისხის სპეციალის ტთან ერთა დ.    

2. 4 მაგის ტრან ტი ა რის პირი, რომე ლიც სწავ ლობს მაგის ტრა ტურაში.   

2. 5 მაგის ტრი წა რმოა დგენს უმა ღლესი აკა დემიური განა თლების მეორე საფეხურის აკა დემიური 

ხა რისხის მქონე პირს, რომე ლიც ენიჭება კ ურს დამ თავრებ ულს სამაგისტრო პროგრამის 

და ს რულებისა და სამაგის ტრო ნაშრომის წა რმატები თ და ცვის შემ დეგ.   

   

მუხ ლი 3. მაგისტრა ტურაში ჩა რიცხვის უფლება და წინაპირობები   

   

3. 1 სამაგისტრო პროგრამა ზე სწავ ლა შე უძლია საქა რთვე ლოს და უცხო ქვეყნის მოქალა ქეებს. 

პროგრამა ზე სწავ ლის უფლება აქვს ბაკა ლავრის აკა დემიური ხა რისხის მქ ონე პირს 

(საქა რთვე ლოს მოქალა ქეს), რომე ლმაც ჩააბა რა საერთო სამაგისტრო  გამოცდა,  გადა ლა ხა 

ტეს ტის მინიმა ლური კ ომპე ტენციის ზღვა რი და მიღებული ქ ულების სა ფუძვე ლზე მოიპ ოვა 

უფ ლება ჩააბა როს სასპეცია ლი ზა ციო გამოცდა სსიპ სამცხე- ჯავახე თის სახე ლმწიფო  

უნივე რსიტე ტის შესაბამის სამაგისტრო პროგ რამა ზე. იმ სამაგისტრო პროგ რამებზე,  სა და ც 

მოი თხ ოვება უცხო ენის ცოდნა, კონკ ურსანტი აბა რებს გამოც დას უცხო ენაში,  რა თა 
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და დგინ დეს უცხო ენის ცოდნის დონე ან შე უძ ლია წა რმოა დგინოს უცხო ენის ცოდნის 

და მა დას ტურებე ლი სერტიფიკა ტი (ასე თის ა რსებობის შემ თხვევაში).   

3. 2.  უცხოე ლი მოქა ლაქეების ჩა რიცხვა ხორციე ლდება საქა რთვე ლოს კანონმ დებ ლობი თ 

და დგენი ლი წესით.  უცხოე ლი მოქა ლაქეებისა თვის სამაგისტრო პროგრამა ზე სწავ ლის 

ა უცი ლებე ლი პირობაა ქართული ენის B2 დონე ზე ცოდნა, რადგან პროგრამა ზე სწავ ლა 

ხორციე ლდება ქა რთულ ენა ზე. ამიტომ,  უცხოე ლი მოქა ლაქეები წა რმოა დგენენ საბუთს 

ქა რთული ენის B2   დონე ზე ფლობის შესახებ, ან ქართულენ ოვანი პროგრამის 

და მა დას ტურებე ლ დოკ უმენტს,  ან აბა რებენ გამოცდას ქა რთულ ენაში.   

3. 3.  პროგრამა ზე ასევე შეუძ ლია თ,  სწავ ლა გააგრძე ლონ მობი ლობის წესით საქა რთვე ლოს 

უმა ღლესი საგანმანათლე ბ ლო დაწესებულე ბების ( რომე ლთა გაცემულ დიპ ლომს აღია რებს 

სახე ლმწიფო) და სსიპ სამცხე- ჯავახე თის სახე ლმწიფო უნივერსიტე ტის სხვა სპეციალობის 

მაგისტრან ტებმა (გამონაკ ლისს წა რმოა დგენს სამა რთლის სამაგის ტრო პროგრამა, სა და ც 

მობი ლობა შეიძ ლება განხორციე ლდეს მხოლო დ სამა რთლის სამაგის ტრო პროგრამებიდა ნ).  

3. 4.  მაგისტრან ტურაში ჩარიცხვის უფლება აქვს აგრე თვე პირს, რომელსა ც აქვს მაგის ტრის 

ან მას თან გა თანაბრებული აკა დემიური ხა რისხი, მაგრამ არჩე ული მიმა რთულე ბისაგან 

განსხვავებულ სპეციალობებში.   

3. 5.  პროგრამა ზე შესაძ ლებე ლია, განხორციე ლდეს სტუდენ ტების ჩა რიცხვა გაცვ ლი თი 

პროგრამის ფა რგ ლებში  არსებული წესის შესაბამისა დ.   

3. 6. სხვა დასხვა სამაგისტრო პროგრამის მიხე დვი თ,  შეიძ ლება დადგენი ლ იქნეს დამა ტებითი 

მოთხ ოვნები.  

3. 7. ზოგა დი განა თლების დაწყებითი სა ფეხურის მასწავ ლებ ლის  მომ ზა დების საბაკალა ვ რო 

სამაგისტრო და სხვა ინტეგრირებულ სამაგისტრო პროგრამებზე ჩა რიცხვა ხორციელდე ბა 

ერთიანი ეროვნ ული გამოცდების სა ფუძვე ლზე.   

3. 8. უნივერსიტე ტში სასპეცია ლი ზა ციო გამოცდის წა რმატები თ ჩაბა რების შემ დეგ 

კ ონკ ურსანტის ჩა რიცხვის ა უცი ლებე ლი  წინაპირობაა სასწავ ლებ ლის მიე რ დადგენი ლ 

ვა დებში  რეგისტრა ციის გავ ლა.   

     უნივერსიტე ტში ა რსებული წესის შესაბამისად პროგრამა ზე შესაძ ლებე ლია განხორციე ლდეს   

სტუდენ ტების ჩა რიცხვა გაცვ ლი თი პროგრამის ფა რგ ლებში.   

სხვა დასხვა   სამაგისტრო  პროგრამის   მიხე დვი თ   შეიძ ლება   და დგენი ლი  იქნეს  
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 დამა ტებითი მოთხოვნები.     

   

მუხ ლი 4. მაგისტრა ტურაში ჩა რიცხვის პროცე დურა   

 

4. 1 მაგისტრა ტურაში მიღება ცხა დდება შემოდგომის სემესტრისა თვის.    

4. 2 კონკ ურსანტი საერთო სამაგის ტრო გამოცდების შესაბამისი ტესტის წა რმა ტებით ჩაბა რების შემ დეგ 

რეგის ტრირდება ჩაბა რებული ტეს ტის შესაბამის უნივერსიტე ტის სამაგისტრო პროგრამა ზე. იმ 

სამაგისტრო პროგრამებზე,  სა და ც მოი თხოვება უცხო ენის ცოდნა, კონკ ურსანტი აბა რებს გამოც და ს 

უცხო ენაში, რა თა დადგინ დეს უცხო ენის ცოდნის დონე ან შეუძლია წა რმოა დგინოს უცხო ენის 

ცოდნის დამა დას ტურებე ლი სერტიფიკა ტი (ასეთის ა რსებობის შემ თხვევაში).   

4. 3 კონკ ურსანტი საკონკ ურს ო გამოცდას სპეცია ლობაში აბა რებს საგამოცდო ცენ ტრში.  გამოც და 

ჩაბა რებულა დ ითვ ლება მინიმ უმ 51 % ქ ულის მიღების შემ თხვევაში.   

4. 4  მაგისტრა ტურაში ჩარიცხვა ხორციე ლდება კონკ ურსის სა ფუძვე ლზე.    

4. 5 მისა ღებ კონ ტიგენტს, სწავ ლის სა ფასურს,  საკონკ ურს ო გამოცდების ვა დებს, გამოცდების ფორმა ტსა 

და საგამოცდო კომისიის შემა დგენ ლობას განსაზღვ რავს ფაკ ულტე ტის საბჭო.    

ინ ტეგრირებ ული სამაგისტრო საგანმანა თლებ ლო პროგრამა ზე ჩა რიცხვა ხორციე ლდება ერთიანი  

ეროვნ ული გამოცდების საფუძვე ლზე.    

   

მუხ ლი 5. სამაგისტრო პროგრამის სტრუქ ტურა   

სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრე დიტს,  ხოლო ინტეგრირებ ული სამაგის ტრო 

საგანმანა თლებ ლო პროგ რამები არანაკ ლებ 300 კრე დიტისა (1 კრე დიტი 25 საა თი), სასწავ ლო 

კ ურსების/ მოდულების განაწი ლება განისა ზღვ რება და რგობრივი სტან და რტი თ.      

   

მუხ ლი 6. სამაგისტრო პროგრამის სწავ ლის შე დეგები და მისანიჭებე ლი კვა ლიფიკაციის   სახე ლწოდება   

   

მაგის ტრა ტურის - უმა ღლე სი განა თლების მეორე სა ფეხურის სწავ ლის შე დეგებია:   

ცოდნა და გაცნობიერება: სწავ ლის ან/ და საქმიანობის სფეროს ღრმა, სის ტემ ური ცოდნა და  მისი 

კრიტიკ ული გაა ზრება,  რომე ლიც მოიცავს სწავ ლის ან/ და საქმიანობის სფეროს ზოგიე რთ უახ ლეს 

მიღწევებს და ქმნის სა ფუძვე ლს ინოვაციებისა თვის, ახა ლი, ორიგინა ლური იდეების 

განვითა რებისა თვის.   
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უნა რი - უცნობ ან მულტი დისციპ ლინ ურ გარემოში რთული პრობლე მების გა დაწყვე ტის ახა ლი,  

ორიგინა ლური გზების ძიება ან/ და კვ ლევის დამოუკი დებ ლა დ განხორციე ლება, აკა დემიური 

კე თი ლსინ დისირების პრინციპების დაცვით,  უახ ლესი მე თოდებისა და მიდგ ომების გამოყენები თ.  

რთული ან არასრული  ინფორმაციის (მა თ შორის,  უახ ლესი კვ ლევების) კრიტიკ ული ანალი ზი,  

ინფორმაციის ინოვაციური სინ თე ზი,  შეფასება და დასკვნების ჩამოყა ლიბება, რომ ლებშიც აისახება 

სოცია ლური და ე თიკ ური პასუხისმგებ ლობები.  საკუთა რი დასკვნების, არგუმენტების და კვლე ვის 

შე დეგების წა რდგენა, როგ ორც აკა დემიურ ასევე, პროფესიული სა ზოგა დოების თვის აკა დემიური 

ე თიკის სტან და რტების და ცვი თ.   

 პასუხისმგებ ლობა და ავტონომიურობა  - კომპ ლექს ური,  არაპროგნოზირებადი ან 

მულტი დისციპ ლინ ური სასწავ ლო ან/ და სამუშა ო გა რემოს მა რთვა და ა დაპ ტირება ახა ლი 

სტრა ტეგიული მიდგ ომების მეშვეობით.  პროფესიული ცოდნისა და პრაქ ტიკის განვითა რებაში 

წვ ლი ლის შეტანა.  სხვების საქმიანობასა და პროფესიულ განვითა რებაზე პასუხისმგებ ლობის ა ღება;  

საკ უთა რი სწავ ლის დამოუკი დებ ლა დ წა რმა რთვა.   

მისანიჭებე ლი კვა ლიფიკაცია - „მაგისტრი“ ენიჭება დე ტა ლური სფე როს  ქვეშ გან თავსებულ პირვე ლ ან 

მე-2 სვეტში მითი თებ ულ სწავ ლის სფე როში.  

   

მუხ ლი 7.   კრე დიტების აღია რება  

 საქა რთვე ლოს სხვა აკრე დი ტებ ულ უმა ღლეს საგანმანა თლებ ლო დაწესებულებაში და უცხოე თის 

აკრე დიტებ ულ უმა ღლე ს საგანმანა თლებ ლო დაწესებულებაში გავ ლი ლი სასწავ ლო კ ურსის/ კ ურსების 

კრე დიტების აღია რება ხდება უნივერსიტე ტის კრე დი ტების აღია რების წესის შესაბამისა დ.    

   

მუხ ლი 8.  მაგისტრანტის სტა ტუსის შეჩერება და  შეწყვეტა  

მაგის ტრან ტისა თვის სტა ტუსის შეჩერება ხორციე ლდება უნივერსიტე ტის „სასწავ ლო პროცესის 

მა რეგული რებე ლი წესის“  შესაბამისა დ;    

   

მუხ ლი 9. მაგისტრის აკადემიური ხა რისხის ბა თი ლობა    

9. 1. მაგისტრის აკა დემიური ხა რისხი უნივერსიტე ტის აკა დემიური საბჭოს გა დაწყვე ტილე ბი თ 

მაგის ტრს ჩამოე რთმევა აკა დემიური პა ტიოსნების ნორმების სამაგისტრო ნაშრომში მონაცემების 

გაყა ლბება ან პ ლაგია ტი)  და რღვევის შემ თხვევაში.      


