
 

1.ფაკულტეტის დასახელება:  იურიდიული 

2. პროგრამის დასახელება:  Law   სამართალი - 

3. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი  

4. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური, რეგულირებადი 

5. სწავლების ენა:  ქართული 

6. მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია:   სამართლის ბაკალავრი - Bachelor of Law, მიენიჭება 

არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

7. პროგრამის მოცულობა:      სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 EGTS 

კრედიტს, წელიწადში -60 კრედიტს, ხოლო სემესტრში-30 კრედიტს. სტუდენტის ინდივიდუალური 

დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან 

მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კრედიტისა. საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა  4  სასწავლო 

წელია, მოიცავს 8 სემესტრს.  

საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECST სისტემის საფუველზე. იგი სტუდენტზეა ორიენტირებული, 

ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას და საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების 

მისაღწევად. 

8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

          საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ  საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც 

გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები (ქართულ ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, 

ისტორია/მათემატიკა) და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების საფუძველზე მოიპოვა 

უფლება, ისწავლოს საბაკალავრო პროგრამაზე. უნივერსიტეტში  ჩარიცხვის აუცილებელი 

წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ აბიტურიენტმა 

უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. 

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, 

აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურენოვან აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს  

სომხურ და აზერბაიჯანულ  ენაზე უნარ-ჩვევების  ტესტს და აფხაზურ ან ოსურ ენას ერთიან 

ეროვნულ გამოცდებზე და გაივლის ქართული ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას. 

პროგრამაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.  

უცხოელი მოქალაქეებისათვის სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B1+/B2  დონეზე 

ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე.  უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 

წარმოადგენენ სერტიფიკატს ქართული ენის შესაბამის დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ 

გამოცდას ქართულ ენაში. სერტიფიკატის აღება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში უცხოელთათვის  ქართულ 

ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ 

საქართველოს და უცხო ქვეყნის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სტუდენტებმა და უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმა. საბაკალავრო პროგრამაზე სხვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მობილობის წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში–
უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად. ასევე, უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად 

პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის 

ფარგლებში. 

1. პროგრამის ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, პროფესორი, მალხაზ 

ლომსაძე;   სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  დავით ხობელია. 

10. პროგრამის მიზანი: 

სამართლის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 



 შესძინოს ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი 

თავისებურებების, სამართლის არსის, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, ქართული სამართლის 

ისტორიული წყაროების, ასევე სიღრმისეული ცოდნა კერძო, სისხლის და საჯარო სამართლის  

სფეროში;  

 გამოუმუშავოს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, მათ შორის, სამართლებრივ 

საკითხებზე  გადაწყვეტილების მიღებისა და მისი დასაბუთების, ასევე იურიდიული ხასიათის 

დოკუმენტებზე მუშაობის უნარი; 

 გამოუმუშავოს მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე კერძო, სისხლის და საჯარო 

სამართლის სფეროში არსებული სამართლებრივი პრობლემის გადაწყვეტის თეზისის 

განვითარების, შერჩეული მიდგომის დასაბუთების და შესაბამისი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

 გამოუმუშავოს მშობლიურ ან/და ინგლისურ ენებზე საჭირო ინფორმაციის, მათ შორის 

საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მოძიებისა და  

განახლებული ცოდნის საფუძველზე  მოძიებული ინფორმაციის თაობაზე, იურიდიული 

ტერმინოლოგიის გამოყენებით,  ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი; 

 გამოუმუშავოს სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას პროფესიული ეთიკის ნორმების 

დაცვითა და სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული 

ფასეულობების გათვალისწინებით მოქმედების უნარი.                                                                                                               

 

11.     სწავლის შედეგი: 

 

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

(A) აღწერს:  

 სამართლის არსს, სამართლის ნიშნებს, სამართლის ფუნქციებს, სამართლის  

ფუნდამენტურ პრინციპებს და  მათ მნიშვნელობას სამართლებრივი სისტემის 

ფორმირებისათვის, სამართლებრივი მოწესრიგების მეთოდებსა და სტადიებს, 

განმარტების მეთოდებს, სამართლის ნორმის სახეებს, ქართული სამართლის სისტემის 

ძირითად თავისებურებებს, პრინციპებსა და ინსტიტუტებს, სამართლებრივი 

ურთიერთობის ელემენტებსა და სამართლის ნორმის შეფარდების სტადიებს, 

სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობას სამართლებრივი სისტემის 

ფორმირებისათვის, ასევე ქართული სამართლის ისტორიულ წყაროებს, ძველი 

ქართული სამართლის დარგებსა და ინსტიტუტებს, ასევე ძველი ქართული სამართლის 

ფუნდამენტურ პრინციპებსა და სამართალგანვითარების ტენდენციებს; 

 სახელმწიფო მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის, მათ შორის 

საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

გამიჯვნისა და ურთიერთმიმართების საკითხებს, კონსტიტუციური 

სამართალწარმოების თავისებურებებს, ადამიანის ძირითად უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითად პრინციპებს, 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის ინსტიტუტებს, ადმინისტრაციული სამართლის 

არსსა და პრინციპებს, საჯარო მმართველობის კონსტიტუციურ საფუძვლებს, საჯარო 

მმართველობის პრინციპებს, საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული მოწყობის 

ფორმებს, ადმინისტრაციული წარმოების სახეებსა და ადმინისტრაციული ორგანოების 

საქმიანობის ფორმებს, ასევე ადმინისტრაციული სამართალწარმოების ძირითად 

პრინციპებს, სტადიებსა და სასამართლოში ადმინისტრაციული საქმის განხილვის 

თავისებურებებს; 

 სამოქალაქო სამართლის მიზნებს, ამოცანებს, სამოქალაქო სამართლის წყაროებს, 

უმნიშვნელოვანეს ცივილისტურ კატეგორიებს, ცნებებსა და ფუნდამენტურ პრინციპებს 

პრინციპებს, სანივთო სამართლის სისტემას და პრინციპებს, სახელშეკრულებო და 



კანონისმიერ ვალდებულებით ურთიერთობებს, საოჯახო და მემკვიდრეობით 

სამართლებრივ ურთიერთობებს, შრომის სამართლის  ძირითად პრინციპებს,  

სამეწარმეო სამართლის პრინციპებს, ასევე სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითად 

პრინციპებს, სტადიებსა და სასამართლოში სამოქალაქო საქმის განხილვის 

თავისებურებებს; სამართლებრივი დავის წარმოშობის მიზეზებს, ძირითად 

მახასიათებლებსა და მათი სამართლებრივი საშუალებებით გადაწყვეტის გზებს. 

 სისხლის სამართლის არსს, სისხლის სამართლის  პრინციპებს, დანაშაულის არსს, 

სახეებს, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებებს, ასევე სისხლის 

სამართალწარმოების  ძირითად პრინციპებს, სტადიებსა და სასამართლოში სისხლის 

სამართლის საქმის განხილვის თავისებურებებს. 

უნარები 

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

 

(B) ახდენს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის 

საფუძველზე არსებული სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირებას, მათი 

გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიებას, განმარტებასა და 

გამოყენებას; 

(C) ადგენს  საკონსტიტუციო,  სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის 

სამართალწარმოებისას იურიდიული შინაარსის დოკუმენტებს (საჩივარი, სარჩელის 

და ა.შ.), ასევე ინდივიდუალურ და ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებსა და  კერძოსამართლებრივ და ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებს; 

(D) არჩევს და იყენებს შესაბამის მატერიალურ და პროცესუალურ ნორმებს კონკრეტული 

სამართლებრივი მოქმედებების განხორციელებისას; 

(E) აანალიზებს საჯარო, კერძო და სისხლის სამართლის  სფეროში არსებულ 

სამართლებრივ პრობლემებს, ავითარებს მათი  გადაწყვეტის შესაბამის მიდგომებს და  

აყალიბებს საკუთარ  დასაბუთებულ სამართლებრივივ დასკვნებს შერჩეული მი-

დგომების დასასაბუთებლად; 

(F) მოიძიებს კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის სფეროში მშობლიურ ან/და 

ინგლისურ ენებზე საჭირო ინფორმაციას, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებების, 

სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების,  ელექტრონული საბიბლიოთეკო 

სისტემებისა და სხვა მონაცემთა ბაზების, ძირითადი სამართლებრივი საინფორმაციო 

სისტემების მეშვეობით და შეძლებს განახლებული ცოდნის საფუძველზე მოძიებული 

ინფორმაციის თაობაზე, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ზეპირი და 

წერილობითი ფორმით კომუნიკაციას. 

პასუხისმგებლობა 

და 

ავტონომიურობა 

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

 

(G) ცნობს იურისტის ეთიკური სტანდარტების საჭიროებას, პატივს სცემს ინდივიდთა 

უფლებებს, მონაწილეობს შესაბამისი სამართალწარმოების პროცესში იურისტის 

ეთიკური სტანდარტებითა და სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური 

და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით; წარმართავს საკუთარი და 

სხვების განვითარებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, ინდივიდუალური და 

გუნდური მუშაობის ძირითადი პრინციპების დაცვით და ავლენს საკუთარი ცოდნის 

მუდმივად განახლების უნარს, „მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის“ 

პრინციპის დაცვით. 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები სამიზნე 
ნიშნულე
ბი/ პირდაპირი არაპირდაპირი 



მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

სტუდენ
ტთა 
რაოდენო
ბა 
საერთო 
რაოდენო
ბის 
წილთან 
მიმართე
ბით 

  

ცოდნა და 

გაცნობიერ
ება 

 

A  აღწერს:  

 სამართლის არსს, სამართლის ნიშნებს,  

სამართლის ფუნქციებს, სამართლის  

ფუნდამენტურ პრინციპებს და  მათ 

მნიშვნელობას  სამართლებრივი 

სისტემის ფორმირებისათვის, 

სამართლებრივი მოწესრიგების 

მეთოდებსა და სტადიებს, განმარტების 

მეთოდებს, სამართლის ნორმის 

სახეებს, ქართული სამართლის 

სისტემის ძირითად თავისებურებებს, 

პრინციპებსა და ინსტიტუტებს, 

სამართლებრივი ურთიერთობის 

ელემენტებსა და სამართლის ნორმის 

შეფარდების სტადიებს, სამართლის 

ფუნდამენტური პრინციპების 

მნიშვნელობას სამართლებრივი 

სისტემის ფორმირებისათვის, ასევე 

ქართული სამართლის ისტორიულ 

წყაროებს, ძველი ქართული 

სამართლის დარგებსა და 

ინსტიტუტებს, ასევე ძველი ქართული 

სამართლის ფუნდამენტურ 

პრინციპებსა და 

სამართალგანვითარების ტენდენციებს; 

 სახელმწიფო მოწყობისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის, 

მათ შორის საქართველოს სახელმწიფო 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის გამიჯვნისა და 

ურთიერთმიმართების  საკითხებს, 

კონსტიტუციური სამართალწარმოების 

პირდაპი
რი 
შეფასები
ს 
მეთოდი - 

სასწავლო 
კურსების  
საგამოცდ
ო 
შეფასები
ს 
საფუძვე
ლზე; 

მე-7 

სემესტრ
ის 

ბოლოს 

 

 

საჯარო  

სამართა
ლის 

პრაქტიკ
ული 

კურსი;  

 

კერძო  

სამართა
ლის 

პრაქტიკ
ული 

კურსი; 

 

სისხლის  

სამართა
ლის 

პრაქტიკ
ული 

კურსი. 

არაპირდაპ
ირი 

შეფასების 

მეთოდი- 

კურსდამთ
ავრებულთ
ა 
გამოკითხვ
ა; 
 

დამსაქმებ
ლების 
გამოკითხვ
ა. 
 

პროგრამის 

ხელმძღვან
ელის 

დაკვირვებ
ა;  

 

აკადემიურ
ი 

პერსონალ
ის 

გამოკითხვ
ა. 

 

პროგრა
მის 
დასრუ
ლების 
შემდეგ 
მუშაობ
ის 
დაწყები
ს 
პირველ 
წელს  

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-25% 

E-9%.  

F – 1 %.    

Fx -

ვერჩააბა
რა 



თავისებურებებს, ადამიანის ძირითად 

უფლებებსა და თავისუფლებებს, 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის 

ძირითად პრინციპებს, საერთაშორისო 

საჯარო სამართლის ინსტიტუტებს, 

ადმინისტრაციული სამართლის არსსა 

და პრინციპებს, საჯარო 

მმართველობის კონსტიტუციურ 

საფუძვლებს, საჯარო მმართველობის 

პრინციპებს, საჯარო მმართველობის 

ორგანიზაციული მოწყობის ფორმებს, 

ადმინისტრაციული წარმოების 

სახეებსა და ადმინისტრაციული 

ორგანოების საქმიანობის ფორმებს, 

ასევე ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების ძირითად 

პრინციპებს, სტადიებსა და 

სასამართლოში ადმინისტრაციული 

საქმის განხილვის თავისებურებებს; 

 სამოქალაქო სამართლის მიზნებს, 

ამოცანებს, სამოქალაქო სამართლის 

წყაროებს, უმნიშვნელოვანეს 

ცივილისტურ კატეგორიებს, ცნებებსა 

და ფუნდამენტურ პრინციპებს 

პრინციპებს, სანივთო სამართლის 

სისტემას და პრინციპებს, 

სახელშეკრულებო და კანონისმიერ 

ვალდებულებით ურთიერთობებს, 

საოჯახო და მემკვიდრეობით 

სამართლებრივ ურთიერთობებს, 

შრომის სამართლის  ძირითად 

პრინციპებს,  სამეწარმეო სამართლის 

პრინციპებს, ასევე სამოქალაქო 

სამართალწარმოების ძირითად 

პრინციპებს, სტადიებსა და 

სასამართლოში სამოქალაქო საქმის 

განხილვის თავისებურებებს; 

 სისხლის სამართლის არსს, სისხლის 

სამართლის  პრინციპებს, დანაშაულის 

არსს, სახეებს, 

სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თავისებურებებს, 



ასევე სისხლის სამართალწარმოების  

ძირითად პრინციპებს, სტადიებსა და 

სასამართლოში სისხლის სამართლის 

საქმის განხილვის თავისებურებებს. 

  

უნარი 

B-ახდენს კერძო, სისხლის ან საჯარო 

სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის 

საფუძველზე არსებული სამართლებრივი 

პრობლემების იდენტიფიცირებას, მათი 

გადაწყვეტისათვის ნორმატიული 

საფუძვლების მოძიებას, განმარტებასა და 

გამოყენებას. 

პირდაპი
რი 
შეფასები
ს 
მეთოდი - 

სასწავლო 
კურსების  
საგამოცდ
ო 
შეფასები
ს 
საფუძვე
ლზე; 

მე-7 

სემესტრ
ის 
ბოლოს 

 

საჯარო  

სამართა
ლის 

პრაქტიკ
ული 

კურსი;  

კერძო  

სამართა
ლის 

პრაქტიკ
ული 

კურსი;  

სისხლის  

სამართა
ლის 

პრაქტიკ
ული 

კურსი.  

არაპირდაპ
ირი 

შეფასების 

მეთოდი- 

 

 

კურსდამთ
ავრებულთ
ა 
გამოკითხვ
ა; 
 

დამსაქმებ
ლების 
გამოკითხვ
ა. 
 

პროგრამის 

ხელმძღვან
ელის 

დაკვირვებ
ა;  

 

 

აკადემიურ
ი 

პერსონალ
ის 

გამოკითხვ
ა. 

პროგრა
მის 
დასრუ
ლების 
შემდეგ 
მუშაობ
ის 
დაწყები
ს 
პირველ  
წელს  

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-25% 

E-9%.  

F – 1 %.    

Fx -

ვერჩააბა
რა 

C-ადგენს  საკონსტიტუციო,  სამოქალაქო, 

ადმინისტრაციული და სისხლის 

სამართალწარმოებისას იურიდიული 

შინაარსის დოკუმენტებს (საჩივარი, 

სარჩელის და ა.შ.),  ასევე ინდივიდუალურ 

და ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტებსა და  

კერძოსამართლებრივ და 

ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებს. 

D-არჩევს და იყენებს შესაბამის 

მატერიალურ და პროცესუალურ ნორმებს 

კონკრეტული სამართლებრივი 

მოქმედებების განხორციელებისას. 

E-აანალიზებს საჯარო, კერძო და სისხლის 

სამართლის  სფეროში არსებულ 

სამართლებრივ პრობლემებს, ავითარებს 

მათი  გადაწყვეტის შესაბამის მიდგომებს 

და  აყალიბებს საკუთარ  დასაბუთებულ 

სამართლებრივივ დასკვნებს შერჩეული 

მიდგომების დასასაბუთებლად. 

F-ახდენს კერძო, სისხლის ან საჯარო 

სამართლის სფეროში ქართულ ან/და 

ინგლისურ ენებზე საჭირო ინფორმაციის, 

მათ შორის საკანონმდებლო 

ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, 

მეცნიერების სიახლეების მოძიებას და 

განახლებული ცოდნის საფუძველზე  

მოძიებული ინფორმაციის თაობაზე, 

იურიდიული ტერმინოლოგიის 

გამოყენებით, ზეპირი და წერილობითი 

ფორმით კომუნიკაციიას. 



 

 

სტუდენტის  შეფასება 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა 

(განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება №3) და უნივერსიტეტში 

არსებული წესის შესაბამისად. 

 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის სილაბუსით 
დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ.  

 სტუდენტთა შეფასება  ხორციელდება შემდეგი წესით: 

 ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, საბაკალავრო 
ნაშრომი ან სხვ.) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

 ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება ტოლია  ან მეტია 

51%. 

 გ. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

 შეფასების სისტემით დასაშვებია 

 ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

 

პასუხისმგ
ებლობა და 

ავტონომი
ურობა 

 

G -ცნობს იურისტის ეთიკური 

სტანდარტების საჭიროებას, პატივს სცემს 

ინდივიდთა უფლებებს, მონაწილეობს 

შესაბამისი სამართალწარმოების 

პროცესში იურისტის ეთიკური 

სტანდარტებითა და სამართლიანობის, 

ადამიანის უფლებების, სოციალური და 

დემოკრატიული ფასეულობების 

გათვალისწინებით. 

 

პირდაპი
რი 
შეფასები
ს 
მეთოდი - 

სასწავლო 
კურსების  
საგამოცდ
ო 
შეფასები
ს 
საფუძვე
ლზე; 
 

მე-7 

სემესტრ
ის 
ბოლოს 

არაპირდაპ
ირი 

შეფასების 

მეთოდი- 

 

კურსდამთ
ავრებულთ
ა 
გამოკითხვ
ა; 
 

დამსაქმებ
ლების 
გამოკითხვ
ა. 
 

პროგრამის 

ხელმძღვან
ელის 

დაკვირვებ
ა;  

 

აკადემიურ
ი 

პერსონალ
ის 

გამოკითხვ
ა. 

პროგრა
მის 
დასრუ
ლების 
შემდეგ 
მუშაობ
ის 
დაწყები
ს 
პირველ  
წელს 

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-25% 

E-9%.  

F – 1 %.    

Fx -

ვერჩააბა
რა 



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

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

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

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

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

 ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 
 ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

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

 სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით  

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში (საბაკალავრო ნაშრომის განმეორებით 
მომზადება იმავე ან მომდევნო სემესტრში). დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის 
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე 

მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით 

გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო 

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

 სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 
 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 
 დასკვნითი შეფასება. 

 სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის 
განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო 
კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

 საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 
 შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვერდრითი წილი არ უნდა 
აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი უფლებამოსილია 

შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

 შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა 
შეადგენდეს 51 ქულას. 

 დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით 
გათვალისწინებული შუალედური შეფასების კომპონენტების მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარი/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით ჩააბაროს 
სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით 
დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ 
სტუდენტს შუალედური შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, 

განმეორებით აბარებს დასკვნით გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე 

სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და 
სტუდენტს შუალედური შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% 

დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს გაივლის 
განმეორებით.  



 დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 
საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და 
სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

 შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) 
თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად, ელექტრონულად ან შერეული 
სახით. 

   სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით 

გათვალისწინებულ 60 კრედიტის   ზევით დეკანატის  მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

   სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან 

ერთად. 

   დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება სემესტრის 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის  დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 

   თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, 

დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს  დამატებითი სემესტრი/ები (მაქსიმუმ ოთხი). 

 სასწავლო კურსში სტუდენტის მიღწევის შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება 

შესაბამისი სილაბუსით. 

 

 დასაქმების სფერო 

სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ექნება 
იმუშავოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური 
ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და 
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები. 
 

სამართალმცოდნეობისს საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული 
იურიდიული საქმიანობის განსახორციელებლად შეიძლება დასაქმდეს: 
 

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებში; 

 სასამართლო ორგანოებში; 

 სამართალდამცავი და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებში; 

 საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში ან სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 

ორგანიზაციებში. 
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