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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 212693049 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

სამართალი 

უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  სამართლის მაგისტრი 

Master of Law 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0421 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

- 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 120 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

 

ახალი  

 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

გიორგი მახარობლიშვილი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ზვიად როგავა, აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

დავით ელისაბედაშვილი, დამსაქმებელი, 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

სესილი ქადარია, სტუდენტი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით წარმოდგენილ იქნა 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, 

რომელიც ინტერვიუირების შედეგად დადგინა, რომ სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მოქმედებდა საჯარო და კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამები, 

რომლებმაც აკრედიტაცია გაიარეს 2012 წელს. წარმოდგენილი „სამართლის“ სამაგისტრო 

პროგრამა, თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად, რეაკრედიტაციის მიზნით იქნა 

წარმოდგენილი, ხოლო წინა აკრედიტირებული პროგრამის სახელწოდებად თვითშეფასების 

ანგარიშში მითითებულია საჯარო სამართალი. ამასთან, უნდა აღინიშნო, რომ უსდ-ში 

არსებობდა სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაც. თვითშეფასების ანგარიშიდან 
ირკვევა (გვ. 7.), რომ „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამართლის 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ფუნქციონირებს 2012 წლის სექტემბრიდან ორი 
პროგრამის, საჯარო სამართლის და სისხლის სამართლის პროგრამის, სახით. 2015 წლის 20 
ნოემბრის დეპარტამენტის სხდომაზე გადაწყდა, შემდგომი აკრედიტაციის მიზნით 
ზემოთხსენებული ორი პროგრამის გაერთიანება (დეპარტამენტის სხდომის ოქმი №2 20 
ნოემბერი 2015 წელი).“ თუმცა, ამ ჩანაწერიდან ნათელია, რომ სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამას აკრედიტაცია 2012 წელს არ გაუვლია და ის 2015 წელს შეიქმნა ორი პროგრამის 

გაერთიანების შედეგად. შესაბამისად, თუ საჯარო და სისხლის სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამების გაერთიანების შედეგად იქმნება ახალი პროგრამა (ანდა იცვლება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია), ეს ნიშნავს იმას, რომ წინა ორი პროგრამის 

„სამართალმემკვიდრე“ სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ვერ იქნება და ის ვერც 

„რეაკრედიტაციის“ მიზნით იქნებოდა წარმოდგენილი (იხ. საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ, 2011 წლის 4 მაისი „ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ,“ 30-ე 

მუხლის მეორე პუნქტი.). შესაბამისად, აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 

დადგენის მიზნით, რეალურად, ფასდება „სამართლის“ ახალი სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის აკრედიტაციის შემთხვევაში, მის სააკრედიტაციო 

ვადად განისაზღვრება 4 (ოთხი) წელი (იხ. საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“, 66-ე მუხლის მესამე პუნქტი; საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის 

განვითარების შესახებ“, 22-ე მუხლის მესამე პუნქტი). აქედან გამომდინარე, სასურველია, 

რომ აკრედიტაციის საბჭომ ზემოაღნიშნულ საკითხზე დამატებით იმსჯელოს.  

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამას ადმინისტრირებას გაუწევს ბიზნესის, სამართლისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პროგრამის ხანგრძლივობა არის 2 სასწავლო წელი, 

ანუ 4 სემესტრი, ხოლო მისი კრედიტების რაოდენობა 120 კრედიტია. ამასთან ერთად, 

პროგრამას ჰყავს ხელმძღვანელი.  სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში გაწერილია 
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პროგრამაზე დავების წინაპირობები, პროგრამის მიზნები და ჩამოყალიბებულია პროგრამის 

სწავლის შედეგები. სამართლის სამაგსტრო პროგრამით განსაზღვრულია სწავლების 

მეთოდები. რაც შეეხება პროგრამის მოცულობას, 120 (ECTS) კრედიტი გადანაწილებულია 

შემდეგნაირად: ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები - 30 (ECTS) 

კრედიტი, ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 (ECTS) კრედიტი, 

სავალდებულო პრაქტიკული კომპონენტი - 30 (ECTS) კრედიტი და სავალდებულო 

სამეცნიერო კვლევის კომპონენტი - 30 (ECTS) კრედიტი.   

 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში წარმოდგენილია 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და კომპონენტები, დასაქმების სფეროები და 

პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის, 

აკადემიური პერსონალი. პროგრამას თან ახლავს სასწავლო გეგმა.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს 

ენიჭება სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (Master of Law).  
 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სააკრედიტაციო ვიზიტი, შექმნილი 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, წარიმართა დისტაციურად ე.წ. ზუმის 

პლატფორმის გამოყენების საფუძველზე. ვიზიტი დაიწყო უსდ-ის ადმინისტრაციასთან 

შეხვედრით, სადაც დაისვა პროგრამის ადმინისტრირებასთან, მის რეგიონალურ 

მნიშვნელობასთან და ფინანსურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კითხვები.  

 

მომდევნო შეხვედრა გაიმართა პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფთან, სადაც განხილულ 

იქნა პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების ეტაპები, ჯგუფის წევრთა შორის 

ფუნქცია-მოვალეობებს გადანაწილების საკითხები, განხორციელებული აქტივობები და 

მიღებული შედეგები. 

 

შემდეგ პანელში შეხვედრა შედგა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენლებთან, სადაც დაისვა კითხვები ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

გამოყენების, მიღებული შედეგების ანალიზისა და ანალიზის შედეგების პროგრამის 

განვითარების სტრატეგიის დასახვის მიზნით გამოყენების თეობაზე.  ასევე, კითხვები შეეხო 

ხარისხის სამსახურის სტრუქტურულ საუნივერსიტეტო დაყოფასა და ფუნქციონირების 

პროცესს. 

 

მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელებთან, სადაც განხილულ იქნა პროგრამის დაგეგმარების, მასში ცვლებების 

შეტანისა თუ განვითარების პროცესი, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების ფორმირება და ამ 

პროცესში დაინტერესებულ პირთა ჩართულობა. პროგრამის ხელმძღვანელთნ განხილულ 

იქნა სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა და სხვადასხვა სასწავლო კურსი, ასევე, 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი. 

 

მომდევნო შეხვედრა შედგა პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან, სადაც განხილულ იქნა პროგრამის შემუშავება-განვითარებაში მათი 

მონაწილეობის საკითხები, უსდ-ის მხრიდან მათი აკადემიური განვითარებისთვის 

გადადგმული ნაბიჯები და მხარდამჭერი ღონისძიებები. 
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შემდეგი შეხვედრა წარიმართა სტუდენტებთან, სადაც დაისვა კითხვები სტუდენტების 

პროგრამის განვითარებაში შეტანილი წვლილის, სტუდენტებისათვის უსდ-ის მხარდამჭერი 

ღონისძიებების, გაცვლითი პროგრამებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში მათი 

ჩართულობის თაობაზე. 

 

კურსდამთვრებულებთან შეხვედრის დროს შეკითხვები დაისვა დასაქმებაში პროგრამის 

სწავლის შედეგების ხელშეწყობის შესახებ. ასევე, სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

უპირატესობებსა და განვითარების შესაძლებლობებზე.  

 

მომდევნო პანელი დაეთმო უსდ-ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერებას, სადაც 

აკრედიტაციის ჯგუფის წევრებმა დისტაციურ რეჟიმში ე.წ. ზუმის პლატფორმის 

გამოყენების საშუალებით შეძლეს პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების 

შემოწმება.  

 

შემდეგი შეხვედრა წარიმართა დამსაქმებლებთან, სადაც გაზიარებულ იქნა იმ საჭიროებების 

შესახებ ინფორმაცია, რაც კურსდმთავრებულს აქვს ანდა უნდა ჰქონდეს სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდგომ.  

 

ბოლო შეხვედრა შედგა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, სადაც აკრედიტაციის 

ექსპერტთა ჯგუფმა გააცნო ის ძირითადი მიგნებები, რაც ორდღიანი ვიზიტის შედეგად 

ექსპერტთ ჯგუფს ჩამოუყალიბდა.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის ექსპერტების მიერ 

შეფასდა აკრედიტაციის სტანდარტების მიხედვით, რის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ 

პროგრამა ნაწილობრივ აკმაყოფილებს აკრედიტაციის სტანდარტებს. გამოიკვეთა 

რეკომენდაციები/რჩევები რომელთა გათვალისწინება მიზანეწონილია იმისათვის, რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს მის მიმართ მოქმედი აკრედიტაციის სტანდარტები და 

სამართლის დარგობრივი მახასიათებლით დადგენილი მოთხოვნები. შესაბამისად, ქვემოთ 

წარმოდგენილია ის რეკომენდაციები და რჩევები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში, 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისობაში იქნება 

აკრედიტაციის სტანდარტებთნ.  

 

 რეკომენდაციები 
 

პროგრამის შეფასების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი რეკომენდაციები: 

 

1.1. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნების შემუშავება მოხდეს შესაბამისი 

მიმართულების აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით, 

რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნება თვითშეფასების ჯგუფი და დამტკიცებული 

პროგრამის თვით-შეფასებას განახორციელებს. 
 

1.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 
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 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა 

გადაიხედოს; 

 რეკომენდირებულია, თვითშეფასების ანგარიშის ყველა სავალდებულო პროგრამის 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი სრულფასოვნად იქნეს შევსებული; 

 პროგრამის სწავლის შედეგის ცოდნა-გაცნობიერების ნაწილში, რეკომენდირებულია, 

სწავლის ყველა შედეგი ე.წ. აქტიური ზმების ფორმატში, ბლუმის ტაქსონომიით 

განსაზღვრული საფეხურების მიხედვით იქნეს წარმოდგენილი.  

 რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგი ცოდნა/გაცნობიერების ნაწილში 

პირდაპირ არ იმეორებდეს სამართლის დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრულ 

შედეგებს, მორგებული იყოს პროგრამაზე და ითვალისწინებდეს მის 

ინდივიდუალიზმს. 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შემუშავება მოხდეს 

შესაბამისი მიმართულების აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით, 

რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნება თვითშეფასების ჯგუფი და დამტკიცებული 

პროგრამის თვით-შეფასებას განახორციელებს; 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, 

რომელიც მექანიზმის დონეზე სწორად არის გაწერილი, ასევე, სწორად იქნეს 

გამოყენებული პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმის შედგენაში, სამიზნე 

ნიშნულების დადგენასა და მონაცემთა შეგროვება-შეფასების პროცესში. 

 რეკომენდირებულია, კურუკულიმის რუკაზე სწორად და სრულყოფილად 

განისაზღვროს ის სასწავლო კურსები, რომელიც გადის პროგრამის სწავლის 

შედეგებზე და ის დონეც, თუ რომელი რა დონით ავითარებს ამა თუ იმ სწავლის 

შედეგს; 

 რეკომენდირებულია, გადაიხედოს სამიზნე ნიშნულები და თითოეული სწავლის 

შედეგისათვის ხელახლა დადგინდეს სწავლის შედეგების შეფასების პერიოდულობა, 

განხორიელდეს მონიტორინგი და მიღებული შედეგების სამიზნე ნიშნულებთან 

დადრება. 

2.3. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 რეკომენდებულია, უსდ-მ განახორციელოს საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი 

სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდიფიცირება იმ 

თვალსაზრისით, რომ მათმა  ერთობლიობამ უზრუნველყოს ასევე სამოსამართლო 

ეთიკის წესების, ქართული სამართლის ევროპეიზაციის საკითხების, 

შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით  კერძო, საჯარო და სისხლის 

სამართლის სწავლება; 

 რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

„საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა“, „ვადები სამოქალაქო 

და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში“, „მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის 

სამართლის პროცესში“ მოდიფიცირებული იქნეს თემატიკის შესატყვისი კონკრეტული 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიმართულებით და აღნიშნული სასწავლო კურსები 
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ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსების ბლოკიდან 

გადატანილი იქნეს არჩევითი სასწავლო კურსების ბლოკში. 

 

2.4. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 რეკომენდებულია, უსდ-მ პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსში დააზუსტოს 

სტუდენტის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები, ვინაიდან 

შეუძლებელია სტუდენტი შუალედურ გამოცდას აბარებდეს 10 საკონტაქტო საათის 

განმავლობაში ან პრაქტიკის შეფასებას ახდენდეს 12 საკონტაქტო საათის განმავლობაში; 

 რეკომენდებულია, სპეციალობით დასაქმებული სტუდენტები (მაგალითად, ადვოკატი, 

გამომძიებელი, პროკურორი, იურიდიული სამსახურის თანამშრომელი და ა.შ.), 

რომლებსაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალით გააჩნიათ იურისტის 

პრაქტიკული უნარები, განთავისუფლდნენ პრაქტიკის კომპონენტისაგან და მათ მიერ 

სავალდებულო კრედიტების დაგროვება განხორციელდეს სხვა ალტერნატიული 

მექანიზმით, მათ შორის სპეციალობის არჩევითი კურსების ხარჯზე; 

 რეკომენდებულია, უსდ-მ სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსში დააზუსტოს სტუდენტის 

საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები ისე,  რომ მათი  ჯამი შეადგენდეს  

750 საათს (30 ECTS).  

 რეკომენდებულია, უსდ-მ უზრუნველყოს დაცული სამაგისტრო ნაშრომების სრული 

აღრიცხვა, რათა გარე შემფასებლებს მიეცეთ მათი ანალიზისა და ობიექტური დასკვნების 

გამოტანის შესაძლებლობა; 

 რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების 

ანგარიშით გათვალისწინებული ყველა საჭირო მაჩვენებელი უსდ-ის მიერ ასახოს 

სრულად, რათა გარე შემფასებლებს გააჩნდეთ სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებლის ანალიზისა და სათანადო დასკვნების 

გამოტანის შესაძლებლობა. 

 

2.6. სტანდარტთან მიმართებაში  
 

 რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამაში აისახოს სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის შეფასების სისტემა, მათ შორის, უარყოფით შეფასების სამართლებრივი 

შედეგები. 

 

3.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 

 სამართლებრივად გაიწეროს ხელმძღვანელის არჩევის წესი, შერჩევის კრიტერიუმები, 

სტანდარტები, ფუნქციები და მოვალეობები.  

 დარეგულირდეს რეცენზენტისა და ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობები ნათლად და 

გარკვევით; გაიწეროს რეცენზენტის მიერ გაცემული დასკვნის სამართლებრივი შედეგი. 

4.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 
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 რეკომენდირებულია ხარისხის კონტროლის მიზნით სტუდენტთა გამოკითხვისთვის 

განკუთვნილ დროდ შეირჩეს სემესტრის ბოლო, ფინალურ გამოცდამდე შუალედი და 

უსდ-მ უზრუნველყოს ამ კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდება  სტუდენტებისთვის; 

 რეკომენდირებულია უსდ-მ ბიუჯეტში კონკრეტულად განსაზღვროს/გამოყოს 

მოწვეული/აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის ფინანსური 

რესურსი და უზრუნველყოს საერთაშორისო კონფერენციებში გასვლითი მონაწილეობის 

შესაძლებლობა. 

5.1. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 

 რეკომენდირებულია, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა, სტუდენტთა და 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა და მიღებული შედეგების 

ანალიზი პერმანენტულად (წლების განმავლობაში უწყვეტად) ხორციელდებოდეს; 

 შიდა ხარისხის შეფასების პროცესში, რეკომენდირებულია, მონაცემთა, მათ შორის, 

პროგრამის სტატისტიკური/რაოდენობრივი მაჩვენებლების, სწორად განსაზღვრა, 

შეგროვება, ანალიზი და მიღებული შედეგების პროგრამის განვითარებისათვის 

გამოყენება. 

5.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 

 რეკომენდირებულია, გარე ხარისხის შეფასების დროს მიღებული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებისა თუ გაუთვალისწინებლობის შესახებ მონაცემები თვითშეფასების 

ანგარიშში აისახოს. 

 

 

5.3. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შემუშავება მოხდეს 

შესაბამისი მიმართულების აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით; 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ყველა 

დაინტერესებული პირის მონაწილეობით მინიმუმ ყოველწლიურად 

ხორციელდებოდეს; 

 პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების მიზნით, აკრედიტაციის 

სტანდარტის მოთხოვნათა მიხედვით, რეკომენდირებულია, სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამა დადარებულ იქნეს უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ 

პროგრამებთან, მიღებული შედეგები გაანალიზდეს და ანალიზის შედეგები 

გამოყენებულ იქნეს პროგრამის განვითარების მიზნით. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  
 

1.1. სტანდარტთან მიმართებაში: 
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 სასურველია, სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზნების შემუშავება, უფრო 

მეტად, პროგრამულად რელევანტური ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევასა და 

საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციების ანალიზზე დაყრდნობით შემუშავებულიყო. 

 სასურველია, უსდ-მ უზრუნველყოს ახალი პროგრამის მიზნების ვებგვერდზე 

ხელმისაწვდომობა. 

 

1.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 

 პროგრამის შედეგების მიღწევადობისა და შეფასების პროცესის გამარტივების მიზნით, 

სასურველი, პროგრამის სწავლის შედეგები მცირედად შემცირდეს; 

 სასურველია, უსდ-მ უზრუნველყოს ახალი პროგრამის შედეგების ვებგვერდზე 

ხელმისაწვდომობა; 

 სასურველია, აკადემიური მოსწრების შედეგების კვლევა ბოლო წლების განმავლობაშიც 

განხორციელებულიყო; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდებს, მეტწილად იცნობს აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალი, თუმცა, სასურველია, მათი ხელახალი ინფორმირება მას 

შემდეგ, რაც ხსენებული მექანიზმები გადაისინჯება. 

 

 

2.1. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 

 სასურველია უსდ-მ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებში დააზუსტოს B2 დონის 

შესაბამისი სერთიფიკატები და ქულები. 

 

2.2. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 სასურველია, სტუდენტმა სამაგისტრო ნაშრომი შეასრულოს სამართლის იმ 

მიმართულების ფარგლებში, რომლის არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზეც 

დაგროვილი აქვს მინიმუმ 18 კრედიტი. 

 

2.3. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 იმის გათვალისწინებით, რომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება 

ხორციელდება არა მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნის საფუძველზე, სასურველია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს არჩევითი სასწავლო კურსები შეეთავაზოთ 

სხვა, მათთვის რელევანტურ,  უცხოურ ენებზეც; 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის  უზრუნველყოფის მიზნით, სასურველია სასწავლო კურსების სასწავლო 

რესურსებში მეტი ყურადღება დაეთმოს უცხოენოვან ლიტერატურას, მათ შორის 

სამართლის სფეროს უახლეს  უცხოენოვან კვლევებსა და მიღწევებს.   
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2.4. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 სასურველია, უსდ-მ პარტნიორ ორგანიზაციებთან (დამსაქმებლებთან) გაფორმებულ 

თანამშრომლობის მემორანდუმში და ხელშეკრულებებში დეტალურად აღწეროს, 

როგორც   მიმღებ დაწესებულებაში მისაღებ სტუდენტთა სავარაუდო რაოდენობა, ასევე 

პროფესიული პრაქტიკის მიზანი და  პრაქტიკის  ხანგრძლივობაც; 

 სასურველია, სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსის ნაცვლად უსდ-მ შეიმუშავოს 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის დაგეგმვის, შესრულებისა და შეფასების წესი, რომელშიც დეტალურად 

იქნება აღწერილი სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის პროცედურა, შეფასების კრიტერიუმები, 

ასევე ეტაპობრივი და თანმიმდევრული პროცესები, მათ შორის, ხელმძღვანელის 

მხრიდან კვლევის მიმდინარეობაზე პერიოდული ზედამხედველობისა და 

სტუდენტისთვის უკუკავშირის მიწოდების პროცედურები. შემუშავებულმა წესმა უნდა 

უზრუნველყოს სტუდენტის მიერ სამართლის აქტუალური სამეცნიერო სამართლებრივი 

პრობლემის ამოცნობა, მისი გადაწყვეტის სამეცნიერო გზების შემუშავება, სამართლის 

აქტუალურ საკითხებზე სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის დაგეგმვა, კვლევის უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით სხვადასხვა წყაროდან მიღებული 

მონაცემების სისტემატიზაცია და აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით 

სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის შემუშავება; 

 სასურველია, უსდ-ის მიერ სტუდენტის მეცნიერ-ხელმძღვანელისადმი წაყენებულ 

მოთხოვნებში დაკონკრეტდეს, რომ იგი შეიძლება იყოს მხოლოდ  სამართლის დოქტორი 

ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, რომელსაც გააჩნდეს 

მაგისტრანტის სამაგისტრო ნაშრომთან დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროში კვლევის 

გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები. ამასთან, დეტალურად უნდა გაიწეროს 

სტუდენტის მიერ სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების  პროცესში  მეცნიერ-

ხელმძღვანელის ვალდებულებებიც; 

 სასურველია, უსდ-მ კიდევ უფრო გააუმჯობესოს სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში მონაწილეობის წამახალისებელი მექანიზმები და უზრუნველყოს როგორც 

უნივერსიტეტის, ასევე სხვა სამეცნიერო ფონდების მიერ გამოცხადებული 

პროექტების/გრანტების თაობაზე სტუდენტთა დროული ინფორმირება.    

 

2.5. სტანდარტთან მიმართებაში  

 

 სასურველია უსდ-მ გააძლიეროს მონიტორინგი პროგრამის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის მიერ სწავლა/სწავლების პროცესში სწავლების თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებაზე, ხოლო  საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი სწავლება; 

 სასურველია უსდ-მ დახვეწოს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

მექანიზმი, რომელიც გაითვალისწინებს დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა 

მაჩვენებლის გამოვლენას და ამ მაჩვენებლის გათვალისწინებით დაგეგმავს შესაბამისი 

აკადემიური მხარდაჭერის აქტივობებს (ტუტორინგი, სასემინარო მუშაობის მოცულობის 

ზრდა, სპეციფიკური წერითი თუ კვლევითი უნარების განმავითარებელი 

კომპონენტების გაძლიერება და სხვა). 
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2.6. სტანდარტთან მიმართებაში  
 

 სასურველია, საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელმა აკადემიურმა/ 

მოწვეულმა პერსონალმა შეფასების კომპონენტებში ასევე ფართოდ გამოიყენონ 

შეფასების ისეთი მეთოდები, როგორიცაა პრაქტიკული დავალების შესრულება, ტესტი, 

ღია კითხვა, იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა  და სხვა; 

 სასურველია,  ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს საშუალება დაესწროს 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვასა და ჩაერთოს მის ირგვლივ გამართულ დისკუსიაში. 

ამასთან, სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობაში, სასურველია, 

შედიოდნენ როგორც პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადმიური და მოწვეული 

პერსონალი, ასევე - გარე ექსპერტებიც. 

 

3.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის  პროგრამის 

განმახორციელებელმა პერსონალმა უნდა იზრუნოს კურსდამთავრებულების 

მიღწევების, საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების, დასაქმების, სწავლის 

გაგრძელების შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის მოპოვებაზე. ეს გახდება საფუძველი 

ოფიციალური სტატისტიკის გამჭვირვალე მექანიზმის შემუშავებისთვის, რაც 

წარმოაჩენს უსდ-ს სუსტ და ძლიერ მხარეს. კურსდამთავრებულებთან მუდმივი 

კომუნიკაცია წარმოადგენს პროგრამის განვითარების მნიშნველოვან საფეხურს. 

 

4.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 უსდ-ს ხარისხის სამსახურმა გამოიკვლიოს საჯარო სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა პროცენტული მაჩვენებლის მკვეთრად კლების 

მიზეზი და მიიღოს აღმოფხვრისთვის საჭირო ზომები. 

5.2. სტანდარტთან მიმართებაში: 

 სასურველია, გარე კოლეგიალური შეფასება გაიმიჯნოს ხარისხის გარე შეფასება-

მონიტორინგისაგან. 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად  ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა 

და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია საჯარო თუ კერძო სექტორისთვის მაღალი 

აკადემიური და ეთიკური სტანდარტების მქონე  კვალიფიციური კადრების მომზადება; 

კურსდამთავრებულის აღჭურვა, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცის 

მოთხოვნების შესაბამისი ანალიტიკური, კვლევითი და პრაქტიკული უნარებით. 

 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

 

1.           მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა ეროვნული და უცხოური სამართლის მიღწევების, 

განვითარების პერსპექტივებსა და ძირითადი ტენდენციების შესახებ; საერთაშორისო და 

ეროვნული სამართლის ურთიერთმიმართების შესახებ; თანამედროვე იურიდიული მეცნიერების 

მეთოდოლოგიურ ცნებებსა და პრინციპებზე; იურიდიული მეცნიერების აქტუალურ 

პრობლემებზე; თანამედროვე კანონმდებლობის განვითარების ტენდენციებისა და გამოწვევების 

შესახებ; ხარვეზების სრულყოფისა და გადაწყვეტის ძირითადი გზების შესახებ; აკადემიური 

პატიოსნების წესებსა და აკადემიური ეთიკის საკითხების შესახებ; პროფესიული სამეცნიერო 

ტექსტების შექმნის ძირითადი წესების შესახებ; შედარებითი სამართლის არსისა და მეთოდების 

შესახებ; 

2. გამოუმუშავოს სამართლებრივი ინფორმაციის გაანალიზების უნარი; შესაბამისი 

სფეროსთვის მიკუთვნებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზების და სტრატეგიის 

განსაზღვრის უნარი; პრაქტიკასა თუ თეორიაში უახლესი ცვლილებების, არსებული პრობლემური 

საკითხების გამოვლენის, საკუთარი პოზიციის და ობიექტური დასკვნების გაკეთების, 

ანალიტიკური აზროვნების  უნარი; პროფესიულ დონეზე სამართლის ნორმების განმარტების,  

კომუნიკაციის ეფექტური მეთოდების გამოყენების უნარი; სამართლის აქტუალურ საკითხებზე 

სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის შემუშავების უნარი; საკუთარი კვლევის შედეგების, დასკვნებისა 

და არგუმენტების წერითი და ზეპირი ფორმით გადმოცემის უნარი.  

3. ჩამოუყალიბოს ეთიკური ღირებულებები, ავტონომიურობისა და პასუხისმგებლობის 

გრძნობის უნარები, კერძოდ,  პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისას დაიცვას ეთიკის, 

სამართლიანობისა და მორალის ძირითადი პრინციპები; დაიცვას აკადემიური პატიოსნების 

წესები; ჩამოუყალიბოს ნაშრომის მოსამზადებლად სამუშაო დროის დაგეგმვის უნარი; 

თანამედროვე სამართლებრივი ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიებისა და შესაბამის სფეროში 

სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; ჩამოუალიბოს პრობლემური საკითხების 

კოლექტიურად გადაწყვეტის, შეფასებისა და გაზიარების უნარი; ჩამოუყალიბოს დემოკრატიული 
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ღირებულებებისადმი პატივისცემის უნარი. 

 

პროგრამის მიზნების ასახავს თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციის მქონე 

კურსდამთვრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული. შედეგად, პროგრამის მიზნები 

ნათლად არის ჩამოყალიბებული, რეალისტური და მიღწევადია. პროგრამის მიზნები 

ასახავს, რომ სტუდენტს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა ეროვნული და უცხოური 

სამართლის მიღწევების, განვითარების პერსპექტივებსა და ძირითადი ტენდენციების 

შესახებ; საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ურთიერთმიმართების შესახებ; 

თანამედროვე იურიდიული მეცნიერების მეთოდოლოგიურ ცნებებსა და პრინციპებზე.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები შეესაბამება როგორც სსიპ 

- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიასა და ხედვას, ისე ბიზნესის, 

სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მისიას 

(იხ.https://atsu.edu.ge/index.php/mission-geo; ასევე, იხ. https://atsu.edu.ge/index.php/business-

strategic-plan-geo). პროგრამის მიზნები დაფუძნებულია სამართლის დარგობრივ 

მახასიათებელზე. 

 

აკრედიტაციის მიზნით წარმოდგენილ დოკუმენტებს შორის, წარმოდგნილია შრომის 

ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთოვნის ანალიზი, სადაც აღნიშნულია, მათ შორის ის, რომ 

შრომის ბაზრის სპეციფიკის შესწავლა ერთ-ერთ აუცილებელ მიმართულებას 

წარმოადგენს.  აღნიშნულთან ერთად, სასურველია, სამაგისტრო სამართლის პროგრამის 

მიზნების შემუშავება, უფრო მეტად, პროგრამულად რელევანტური ადგილობრივი შრომის 

ბაზრის კვლევასა და საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციების ანალიზზე დაყრდნობით 

განხორციელებულიყო.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, თვითშეფასების 

ანგარიშის მიხედვით,  გაზიარებულია პროგრამაში ჩართული პირების მიერ და 

შემუშველია თვითშფასების ჯგუფის ჩართულობით. ასევე, თვითშეფასების ჯგუფთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენლებთნ ინტერვიუს შედეგად დადგინდა, რომ პროგრამის მიზნების 

შემუშავება განხორციელდა თვითშეფასების ანგარიშზე მომუშავე ჯგუფში, რაც, 

ლოგიკურად, წინააღმდეგობაშია თვითშეფასების ანგარიშის შედგენისა და პროგრამის 

დაგეგმარება, შემუშვებისა და განვითარების პროცესთან. რა თქმა უნდა, თვითშეფასების 

ჯგუფში შედიოდა ყველა დაინტერესებული პირი, მაგრამ ის (თვითშეფასების ჯგუფი) არ 

არის უფლებამოსილი პროგრამის მიზნები და შედეგები ჩამოაყალიბოს. შესაბამისად, 

რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნების შემუშავება მოხდეს შესაბამისი მიმართულების 

აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და 

სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით, რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნებოდა 

თვითშეფასების ჯგუფი და დამტკიცებული პროგრამის თვით-შეფასებას 

განახორციელებდა. 

 

ასევე, პროგრამის მიზნები საჯარო და ხელმისაწვდომი არ არის, რასაც მოწმობს 

ვებგვერდზე პროგრამის არარსებობა (იხ. https://atsu.edu.ge/index.php/business-progs/business-



14 

 

2020-2021-geo [მოპოვების თარიღი: 21.02.2021]). შესაბამისად, სასურველია, უსდ-მ 

უზრუნველყოს ახალი პროგრამის მიზნების ვებგვერდზე ხელმისაწვდომობა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 უსდ-ის ვებგვერდი (https://atsu.edu.ge/); 

 უსდ-ის მისია; 

 ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მისია; 

 დამსაქმებელთა გამოკითხვის ანალიზი. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნების შემუშავება მოხდეს შესაბამისი 

მიმართულების აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობით, რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნება თვითშეფასების ჯგუფი და 

დამტკიცებული პროგრამის თვით-შეფასებას განახორციელებს. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზნების შემუშავება, უფრო 

მეტად, პროგრამულად რელევანტური ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევასა და 

საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციების ანალიზზე დაყრდნობით შემუშავებულიყო. 

 სასურველია, უსდ-მ უზრუნველყოს ახალი პროგრამის მიზნების ვებგვერდზე 

ხელმისაწვდომობა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

https://atsu.edu.ge/
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              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამას ჩამოყალიბებული აქვს სწავლის შედეგები, რომელიც 

ასახავს იმ ცოდნა, უნარებსა და პასუხისმგებლობა/ავტონომიურობას, რომელსაც 

სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულების შემდგომ. პროგრამის მიზნები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, თუმცა, უსდ-ის მიერ წარმოდგენილი მიზნებისა და 

შედეგების რუკა სრულფასოვნად არ არის დალაგებული. კერძოდ, წარმოდგენილ 

დოკუმენტში ასახულია, რომ ყველა მიზანი შეესაბამება (გადის) ყველა სწავლის 

შედეგ(ზე)ს.  

 

შესაბამისად, რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა 

გადაიხედოს.  

 

პროგრამის სწავლის შედეგები ასახავს იმ ცოდნას, რომელსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულების შედეგად. კერძოდ, სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: 

 

აღწერს:  

ეროვნული და უცხოური სამართლის მიღწევებსა და განვითარების პერსპექტივებს 

პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტის ძირითად მეთოდოლოგიურ პრინციპებს; 

საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ურთიერთმიმართებას; თანამედროვე 

იურიდიული მეცნიერების მეთოდოლოგიურ ცნებებსა და პრინციპებს; იურიდიული 

მეცნიერების აქტუალურ პრობლემებს; სამეცნიერო წერის საფუძვლების განხილვისა და 

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განხორციელების საფუძველზე აღწერს სამეცნიერო 

კვლევის თანამედროვე დარგობრივ მეთოდებს, აკადემიური პატიოსნების წესებსა და 

აკადემიური ეთიკის საკითხებს. ასევე, პროფესიული სამეცნიერო ტექსტების შექმნის 

ძირითად წესებსა და პრინციპებს; თანამედროვე კანონმდებლობის განვითარების 

ტენდენციებისა და გამოწვევებს, ხარვეზების სრულყოფისა და გადაწყვეტის ძირითად 

გზებს; შედარებითი სამართლის არსსა და მეთოდებს. 
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პროგრამის სწავლის შედეგები ასახავს იმ უნარებს, რომელსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულების შედეგად. კერძოდ, სტუდენტი სამართლის სამაგისტროს პროგრამის 

დასრულების შემდგომ: 

 

სხვადასხვა სამართლის დარგში არსებული შიდაეროვნული და საერთაშორისო 

სამართლებრივი ნორმების, სამართალწარმოებისა და სასამართლო პრაქტიკის 

სიღრმისეული გაცნობის შემდეგ აანალიზებს მოქმედ კანონმდებლობას და სასამართლო 

პრაქტიკას, რის საფუძველზეც აფასებს იურიდიული შემთხვევის ფაქტობრივ გარემოებებს, 

აიდენტიფიცირებს არსებულ პრობლემებს და შეიმუშავებს სამართლებრივი პრობლემის 

გადაჭრის საკუთარ ორიგინალურ გზებს; განსაზღვრავს საკუთარი გადაწყვეტილების 

როგორც დადებით, ასევე უარყოფით შედეგებს სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი 

ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულაციისას და ეყრდნობა ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების პრიორიტეტულობას; აცნობიერებს გადაწყვეტილების მიღებისას 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობას. სამართლის დარგის მარეგულირებელი ნორმების, 

ნოვაციების, ახალი ინსტიტუტების, ცალკეული სამართლებრივი დარგების 

თავისებურებების სამართლებრივი აღწერის, შესაბამისი მიმართულებით საერთაშორისო 

გამოცდილების გაზიარების შემდეგ პროფესიულ დონეზე განმარტავს სამართლებრივ 

ნორმებს. რის საფუძველზეც, ასევე ამოიცნობს აქტუალურ სამეცნიერო სამართლებრივ 

პრობლემას და გეგმავს სამეცნიერო კვლევით პროცესს; სასამართლო გადაწყვეტილებათა, 

სხვადასხვა პრობლემური საკითხის გადაწყვეტის შესახებ მეცნიერული არგუმენტების 

ანალიზის, შესაბამის საკითხზე უცხოური სამართლებრივი წყაროებიდან ინფორმაციის 

მოძიების, სამეცნიერო წერის საფუძვლების გაცნობის შედეგად შეიმუშავებს სამეცნიერო 

კვლევით  ნაშრომს; ახდენს საკუთარი კვლევის შედეგების ზეპირად და წერილობითი 

სახით, მყარ არგუმენტებზე დაფუძნებულ კომუნიკაციას. 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგები ასახავ იმ პასუხისმგებლობასა და 

ავტონომიურობას, რომელსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულების შემდგომ. 

კერძოდ:  

 

პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისას დაიცავს ეთიკის, სამართლიანობისა და 

მორალის ძირითადი პრინციპებს; სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო 

კვლევითი საქმიანობის ძირითადი პრინციპების გაცნობის, განხორციელებული კვლევითი 

საქმიანობის შედეგად პატივს ცემს აკადემიური პატიოსნების წესებს, არ მიმართავს 

პლაგიატს, ახდენს ზუსტ და ცხად ციტირებებს, საწინააღმდეგო აზრს განიხილავს 

პატივისცემით; ეფექტური კვლევითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით, კი სწორად 

გეგმავს კვლევის პროცესს; ავლენს თანამედროვე სამართლებრივი ინფორმაციის 

დამოუკიდებლად მოძიებისა და შესაბამის სფეროში სწავლის დამოუკიდებლად 

წარმართვის უნარს; შეძლებს პრობლემური საკითხების კოლექტიურად გადაწყვეტას, 

შეფასებას და გაზიარებას; გამოხატავს პატივისცემას დემოკრატიული 

ღირებულებებისადმი და აღიარებს დემოკრატიის პირობებში ბალანსის აუცილებლობას 

თავისუფლებასა და პასუხისმგებლობას შორის. 
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პროგრამის სწავლის შედეგები 11 შედეგად არის წარმოდგენილი, სადაც საკმაოდ ყველა 

შედეგი წარმოდგენილია. პროგრამის შედეგების მიღწევადობისა და შეფასების პროცესის 

გამარტივების მიზნით, სასურველია, პროგრამის სწავლის შედეგები მცირედად 

შემცირდეს. 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები, ფაქტობრივად, შემუშვებულია სამართლის დარგობრივი 

მახასიათებლის მოთხოვნათა საფუძველზე და შეესაბამება უმაღლესი განათლების მეექვსე 

დონეს - მაგისტრატურის საფეხურს. პროგრამის სწავლის შედეგები გაზომვადია, 

მიღწევადი და რეალისტურია. სწავლის შედეგები, დარგობრივ მახასიათებელთან ერთდ, 

შესაბამება ეროვნულ კვალიფიკაციების ახალ ჩარჩოს, ხოლო მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

- სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ მისანიჭებელ კვალიფიკაციას.  

 

მაგრამ, პროგრამის სწავლის შედეგებში არ არის წარმოდგენილი სამოსამართლო ეთიკის 

წესების, მოსამართლეთა საზოგადოებასთან კომუნიკაციის საკითხებისა და 

მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების თავისებურებების აღწერის შესახებ 

სტუდენტის მხრიდან შესაძენი ცოდნა. ასევე, არ არის წარმოდგენილი ევროკავშირის 

სამართლის გავლენის საკითხები ქართული სამართლის გაითარებაზე.  პროგრამის 

სწავლის შედეგის ცოდნა-გაცნობიერების ნაწილში, რეკომენდირებულია, სწავლის ყველა 

შედეგი ე.წ. აქტიური ზმნების ფორმატში, ბლუმის ტაქსონომიით განსაზღვრული 

საფეხურების მიხედვით იქნეს წარმოდგენილი. ასევე, რეკომენდირებულია, პროგრამის 

სწავლის შედეგი ცოდნა/გაცნობიერების ნაწილში პირდაპირ არ იმეორებდეს სამართლის 

დაგობრივი მახასიათბლით განსაზღვრულ შედეგებს, მორგებული იყოს პროგრამაზე და 

ითვალისწინებდეს მის ინდივიდუალიზმს. 

 

თვითშეფასების ანგარიშში საერთოდ არ არის წარმოდგენილი კურსდამთავრებულთ 

დასაქმების მაჩვენებელი და კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმების მაჩვენებელი.  

აღნიშნული მაჩვენებელი, რეკომენდირებულია პროცენტული სახით ყოფილიყო 

წარმოდგენილი და ინფორმაცია შეგროვებულიყო ბოლო ხუთი წლის მონაცემთა ბაზაზე 

დაყრდობით. რამდენადაც მონაცემები არ არის წარმოდგენილი, რთულია იმის 

დასაბუთება, თუ რამდენაც პასუხობს პროგრამის კურსდამთავრებულის კვალიფიკაცია 

დასაქმების სფეროს მოთხოვნებს და რამდენდაც შეესაბამება დარგის სპეციფიკას და 

რამდენად კონკურენტული კადრების მომზადებისკენ არის მიმართული. 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, პროგრამის სწავლის შედეგები იძლევა სწავლის განათლების 

შემდეგ საფეხურზე გაგრძელების შესაძლებლობას. თვითშეფასების ანგარიშში 

კურსდამთავრებულთა შემდეგ საფეხურზე გადასვლის მაჩვენებელი საერთოდ არ არის 

წარმოდგენილი, რაც შეუძლებელს ხდის დასკვნის გამოტანას. შესაბამისად, 

რეკომენდირებულია, თვითშეფასების ანგარიშის ყველა სავალდებულო პროგრამის 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი სრულფასოვნად იქნეს შევსებული.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ თვითშეფასების ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი 

სასერტიფიკატო გამოცდის შედეგები, საიდანაც გამოიკვეთებოდა სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობა სხვა პროგრამების 
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კურსდამთავრებულებთნ მიმართებით.  

 

პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავებაში, თვითშეფასების ანგარიშის მიხედვით, 

ჩართული იყო დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები, სტუდენტები და სამართლის 

დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი. თუმცა, თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის 

ხელმძღვანელთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებთნ 

ინტერვიუს შედეგად დადგინდა, რომ პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შემუშვება 

განხორციელდა თვითშეფასების ანგარიშზე მომუშავე ჯგუფში, რაც, ლოგიკურად, 

წინააღმდეგობაშია თვითშეფასების ანგარიშის შედგენისა და პროგრამის დაგეგმარება, 

შემუშვებისა და განვითარების პროცესთან. რა თქმა უნდა, თვითშეფასების ჯგუფში 

შედიოდა ყველა დაინტერესებული პირი, მაგრამ ეს ჯგუფი არ არის უფლებამოსილი 

პროგრამის მიზნები და შედეგები ჩამოაყალიბოს. შესაბამისად, რეკომენდირებულია, 

პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შემუშავება მოხდეს შესაბამისი მიმართულების 

აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და 

სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით, რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნება 

თვითშეფასების ჯგუფი და დამტკიცებული პროგრამის თვით-შეფასებას განახორციელებს.  

 

პროგრამის სწავლის შედეგები, ისევე როგორც პროგრამის მიზნები, არის არის საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი, რამდენადაც ვებგვერდზე ახალი პროგრამაა ატვირთული არ არის 

(იხ.https://atsu.edu.ge/index.php/business-progs/business-2020-2021-geo  [მოპოვების თარიღი: 

21.02.2021]). შესაბამისად, სასურველია, უსდ-მ უზრუნველყოს ახალი პროგრამის 

შედეგების ვებგვერდზე ხელმისაწვდომობა. 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართ წარმოდგენილია 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი (იხ. სამართლის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა, ოქმი №17 

ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 2 ივლისის გადაწყვეტილება). სწავლის შედეგების 

შეფასების მექანიზმი ითვალისწინებს პირდაპირი და არაპირდაპირი შეფასების 

მექანიზმებს, მათ შორის, გაწერილია სწავლის შედეგების შეფასების ახლად შექმნილი 

პირდაპირი მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს პირდაპირი შეფასების მეთოდათ 

ჩაშენებული დავალებების, სასწავლო კურსის ტესტებისა და გამოცდების შეფასებას. 

თუმცა, პროგრამის სწავლის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდებსა და 

პროცედურებში, პირდაპირი შეფასების ის მექანიზმები, რაც დებულების დონეზე სწორად 

არის გაწერილი, არ არის გამოყენებული. კერძოდ, ა) არ არის განსაზღვრული სწორად 

რომელი სასწავლო კურსი არის განმამტკიცებელი, ბ) განმამტკიცებელ სასწავლო კურსებში 

ჩაშენებული დავალებების მიმართება არ არის დადგენილი პროგრამის სწავლის 

შედეგებთან, რომელთა ურთიერთმიმართების საფუძველზე უნდა გნხორციელდეს 

პროგრამის სწავლის შედეგების პირდაპირი შეფასება, სხვა სიტყვებით, განმამტკიცებელი 

სასწავლო კურსები და მათში განსაზღვრული შესაფასებელი ნაწილების მიმართება არ 

არის დადგენილი პროგრამის სწავლის შედეგებთან მიმართებით, გ) ასევე, ბუნდოვანია, 

კურუკულუმის რუკის ანალიზის მიხედვით, რატომ არ არის არც ერთი კურსი გაცნობითი 

ხასიათის, რომელიც გაღრმავებისა და განმამტკიცებელი კურსის აუცილებელ წინაპირობას 

წარმოადგენს.  

აღნიშნული სამი კომპონენტის სამართლის პროგრამასთნ უშუალო მიმართების 
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არარსებობის პირობებში, პროგრამის სწავლის შედეგების შესაფასებლად საჭირო სამიზნე 

ნიშნულების განსაზღვრა და სამიზნე ნიშნულებისთვის აუცილებელი მონაცემების 

მოპოვება ვერ განხორციელდება თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ, რაც გაართულებს 

პროგრამის სწავლის შედეგების პირდაპირ შეფასებას. სწავლის შედეგების შეფასებას 

ართულებს კურუკულუმის რუკის არასრული სახით შედგენაც. შესაბამისად, 

რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც 

მექანიზმის დონეზე სწორად არის გაწერილი, ასევე, სწორად იქნეს გამოყენებული 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმის შედგენაში, სამიზნე ნიშნულების 

დადგენასა და მონაცემთა შეგროვება-შეფასების პროცესში. ასევე, რეკომენდირებულია, 

კურიკულუმის რუკაზე სწორად და სრულყოფილად განისაზღვროს ის სასწავლო კურსები, 

რომელიც გადის პროგრამის სწავლის შედეგებზე და ის დონეც, თუ რომელი რა დონით 

ავითარებს ამა თუ იმ სწავლის შედეგს.  

ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემდგომ, რეკომენდირებულია, 

გადაიხედოს სამიზნე ნიშნულები და თითოეული სწავლის შედეგისათვის ხელახლა 

დადგინდეს სწავლის შედეგების შეფასების პერიოდულობა, განხორიელდეს მონიტორინგი 

და მიღებული შედეგების სამიზნე ნიშნულებთან დადარება. 

უსდ-ში მოქმედებს და გამოიყენება პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 

არაპირდაპირი მექანიზმები, რაც გამოიხატება სტუდენტების კმაყოფილების კვლევასა და 

აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის ფორმებსა და შედეგებში. თუმცა, არ არის 

წამოდგენილი პროგრამის კურსდამთავრებულთა და მოწვეული პერსონალის 

გამოკითხვის ფორმები, გამოკითხვის შედეგები და გამოკითხვის შედეგების ანალიზი.  

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდებს, მეტწილად იცნობს აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი, თუმცა, სასურველია, მათი ხელახალი ინფორმირება მას შემდეგ, 

რაც ხსენებული მექანიზმები გადაისინჯება.  

ინტერვიუს შედეგად დადგინდა, რომ პროგრამის სწავლის შედეგების არაპირდირი 

შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები; 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის მიზნები; 

 კურსდამთავრებულთა უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელების მაჩვენებელი; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 

შეფასების გეგმა, ოქმი №17 ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 2 ივლისის 

გადაწყვეტილება; 

 კურიკულუმის რუკა; 

 სამიზნე ნიშნულები; 

 ვებგვერდი [https://atsu.edu.ge/]; 

 ინტერვიუს შედეგები. 
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რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა 

გადაიხედოს; 

 რეკომენდირებულია, თვითშეფასების ანგარიშის ყველა სავალდებულო პროგრამის 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი სრულფასოვნად იქნეს შევსებული; 

 პროგრამის სწავლის შედეგის ცოდნა-გაცნობიერების ნაწილში, 

რეკომენდირებულია, სწავლის ყველა შედეგი ე.წ. აქტიური ზმების ფორმატში, 

ბლუმის ტაქსონომიით განსაზღვრული საფეხურების მიხედვით იქნეს 

წარმოდგენილი.  

 რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგი ცოდნა/გაცნობიერების ნაწილში 

პირდაპირ არ იმეორებდეს სამართლის დარგობრივი მახასიათებლით 

განსაზღვრულ შედეგებს, მორგებული იყოს პროგრამაზე და ითვალისწინებდეს მის 

ინდივიდუალიზმს. 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შემუშავება მოხდეს 

შესაბამისი მიმართულების აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობით, რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნება თვითშეფასების ჯგუფი და 

დამტკიცებული პროგრამის თვით-შეფასებას განახორციელებს; 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, 

რომელიც მექანიზმის დონეზე სწორად არის გაწერილი, ასევე, სწორად იქნეს 

გამოყენებული პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმის შედგენაში, 

სამიზნე ნიშნულების დადგენასა და მონაცემთა შეგროვება-შეფასების პროცესში. 

 რეკომენდირებულია, კურუკულიმის რუკაზე სწორად და სრულყოფილად 

განისაზღვროს ის სასწავლო კურსები, რომელიც გადის პროგრამის სწავლის 

შედეგებზე და ის დონეც, თუ რომელი რა დონით ავითარებს ამა თუ იმ სწავლის 

შედეგს; 

 რეკომენდირებულია, გადაიხედოს სამიზნე ნიშნულები და თითოეული სწავლის 

შედეგისათვის ხელახლა დადგინდეს სწავლის შედეგების შეფასების 

პერიოდულობა, განხორიელდეს მონიტორინგი და მიღებული შედეგების სამიზნე 

ნიშნულებთან დადრება. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის: 

 პროგრამის შედეგების მიღწევადობისა და შეფასების პროცესის გამარტივების 

მიზნით, სასურველი, პროგრამის სწავლის შედეგები მცირედად შემცირდეს; 

 სასურველია, უსდ-მ უზრუნველყოს ახალი პროგრამის შედეგების ვებგვერდზე 

ხელმისაწვდომობა; 

 სასურველია, აკადემიური მოსწრების შედეგების კვლევა ბოლო წლების 

განმავლობაშიც განხორციელებულიყო; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდებს, მეტწილად იცნობს 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, თუმცა, სასურველია, მათი ხელახალი 
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ინფორმირება მას შემდეგ, რაც ხსენებული მექანიზმები გადაისინჯება. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 
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2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დაშვების წინაპირობების 

განსაზღვრისას გათვალისწინებულია სამაგისტრო საფეხურისათვის კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მოთხოვნები და პროგრამის სპეციფიკა. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს 

სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების და უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდების (სპეციალობასა და 

უცხოურ ენაში (B2 დონე) შედეგების საფუძველზე, გარდა საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით განსაზღვრული შემთხვევებისა.  

 

სპეციალობის გამოცდა ტარდება წერითი ფორმით და საჯარო, კერძო ან სისხლის 

სამართლის მიმართულებით მოიცავს 3 საკითხს. საჯარო სამართლის მიმართულებით 

მოწმდება აპლიკანტის ზოგადთეორიული ცოდნა საქართველოს საკონსტიტუციო 

სამართლში, ზოგად ადმინისტრაციულ სამართლში და ადმინისტრაციული სამართლის 

პროცესში. კერძო სამართლის მიმართულებით მოწმდება აპლიკანტის ზოგადთეორიული 

ცოდნა სამოქალაქო სამართლის შესავალ ნაწილში, სანივთო სამართალში, 

სახელშეკრულებო სამართალში, საოჯახო და მემკვიდრეობით სამართალში. სისხლის 

სამართლის მიმართულებით მოწმდება აპლიკანტის ზოგადთეორიული ცოდნა სისხლის 

სამართლის ზოგად და კერძო ნაწილებში, ასევე სისხლის სამართლის პროცესი). 

 

უცხო ენის  გამოცდა ტარდება ტესტირების ფორმით. ამასთან, უცხოური ენის 

გამოცდისგან თავისუფლდება კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს უცხოური ენის B2 

დონის კომპეტენციის დამადასტურებელ საერთაშორისოდ აღიარებულ სერტიფიკატს.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების გამჭირვალობის მიზნით, 

სასურველია უსდ-მ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებში დააზუსტოს B2 დონის 

შესაბამისი სერთიფიკატები და ქულები. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდა და გარე მობილობის წესით 
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ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას, უზრუნველყოფს პროგრამის დასაძლევად 

აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციის მქონე პირთა (სამართლის ბაკალავრი) 

პროგრამაზე სასწავლებლად ჩართვას. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

ლოგიკურად არის დაკავშირებული პროგრამის შინაარსთან, სწავლის შედეგებთან და 

მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და 

პროცედურები შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვასთან დაკავშირებული 

პროცედურები აღწერილია ასევე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის №12 (17/18) დადგენილებით დამტკიცებული „სტუდენტის 

სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის 

მინიჭებისა და მიღებული განათლების აღიარების წესი“-თ, რომელიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და 

პროცედურები საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისათვის. იგი 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს 

შესაძლებლობა გაეცნოს როგორც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას, ასევე მის 

შინაარსობრივ მხარეს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები; 

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის №12 

(17/18) დადგენილებით დამტკიცებული „სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, 

შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და 

მიღებული განათლების აღიარების წესი“ https://atsu.edu.ge/quality/სტატუსის-მოპოვების-

წესი-2017.pdf 

 პროგრამაზე დაშვების შესახებ ინფორმაცია გავრცელებულია უსდ-ის ვებგვერდის  

მეშვეობით https://atsu.edu.ge; 

 ინტერვიუს შედეგები აკადემიურ, მოწვეულ პერსონალთან, პროგრამის 

ხელმძღვანელთან,  სტუდენტებთან და  კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

https://atsu.edu.ge/
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია უსდ-მ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებში დააზუსტოს B2 დონის 

შესაბამისი სერთიფიკატები და ქულები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია სსიპ აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 9 თებერვლის № 

49 (17/18) დადგენილებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 

უზრუნველყოფის პოლიტიკის - EP-QA“ შესაბამისად, რომელიც არეგულირებს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირების, დაგეგმვისა და დამტკიცების პროცედურას. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებულია 

პროგრამის დასახელება,  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი, პროგრამის ხელმძღვანელი, 

პროგრამის ხანგრძლივობა/მოცულობა (სემესტრი, კრედიტების რაოდენობა), სწავლების 
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ენა, პროგრამის შემუშავებისა და განახლების თარიღები, პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობები,  პროგრამის მიზანი, სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა, სწავლის 

შედეგი, სწავლების მეთოდები, პროგრამის სტრუქტურა, სტუდენტის ცოდნის შეფასების 

სისტემა და კრიტერიუმები, დასაქმების სფეროები, სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე 

ადამიანური და  მატერიალური რესურსები. საგანმანათლებლო პროგრამას თან ერთვის 

სასწავლო გეგმა, პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა, ასევე  კურიკულუმის 

რუკა და მისი  ანალიზი. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის 

შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტზე და ემყარება 

სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა პროგრამით დასახული 

მიზნების მისაღწევად. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს, წელიწადში 

– 60 კრედიტს, სემესტრში – 30 კრედიტს.  შესაბამისად, სამართლის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა 2 აკადემიური წელი ანუ 4 სემესტრია. 

 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი მუშაობის საათებს და მოიცავს: სასწავლო კურსებს, პროფესიულ 

პრაქტიკას და სამაგისტრო ნაშრომს (მომზადება და დაცვა). 

 

პროგრამაში შემავალი კომპონენტების ფარგლებში შეთავაზებული სასწავლო კურსების  

მოცულობა წარმოდგენილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის (ECTS)  

შესაბამისად, რომლის მიხედვით 1 კრედიტი 25 საათის ტოლია. სასწავლო კურსისთვის  

გათვალისწინებული კრედიტების მოცულობა კურსის ფარგლებში დაგეგმილი თემების,  

შესასრულებელი თეორიული, თუ პრაქტიკული დავალებების ადეკვატურია. სასწავლო 

კურსის შინაარსის სპეციფიკა გათვალისწინებულია ასევე საკონტაქტო და არასაკონტაქტო 

საათების განსაზღვრისას. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტებისაგან. სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 

კომპონენტი მოიცავს 90 კრედიტს და წარმოდგენილია ძირითადი სწავლის სფეროს 

სავალდებულო სასწავლო კურსების (30 კრედიტი), კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის 

მიმართულების არჩევითი სასწავლო კურსების  (30 კრედიტი)  და  პროფესიული 

პრაქტიკის (30 კრედიტი) სახით.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო 

კურსებია: 

 

 საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა (5 ECTS); 

 ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში (5 ECTS); 

 ადმინისტრაციული დავების სასამართლო წარმოება (5 ECTS); 
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 სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა  (5 ECTS); 

 მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის სამართლის პროცესში (5 ECTS); 

 სამეცნიერო წერის საფუძვლები (5 ECTS). 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის საჯარო სამართლის 

მიმართულების არჩევითი სასწავლო კურსებია:  

 

 დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართალი (5 ECTS); 

 პოლიტიკური პარტიების სამართალი (4 ECTS); 

 შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი (6 ECTS); 

 საკუთრების კონსტიტუციურ - სამართლებრივი საფუძვლები (6 ECTS); 

 საერთაშორისო საბაჟო სამართალი (5 ECTS); 

 ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები (5 ECTS); 

 ენერგომომხმარებლთა სამართლებრივი დაცვის საფუძვლები (4 ECTS). 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კერძო სამართლის მიმართულების 

არჩევითი სასწავლო კურსებია:  

 

 შედარებითი სანივთო სამართალი (4 ECTS); 

 საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართლის ნოვაციები  და სასამართლო პრაქტიკა (6 

ECTS); 

 საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (5 ECTS); 

 სადაზღვევო დავები და სასამართლო პრაქტიკა (5 ECTS); 

 შედარებითი საკორპორაციო სამართალი (4 ECTS); 

 სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკა (6 ECTS); 

 სახელშეკრულებო დავების გადაწყვეტის სასამართლო პრაქტიკა (5 ECTS). 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სისხლის სამართლის მოდულის 

არჩევითი სასწავლო კურსებია:  

 

 სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების დასაბუთება (5 

ECTS); 

 არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა /პრაქტიკული პრობლემები და 

გამოწვევები/ (6 ECTS); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებების 

სისხლის სამართლის საქმეებზე (4 ECTS); 

 სასამართლო გადაწყვეტილებების ფორმულირება სისხლის სამართლის საქმეებზე (6 

ECTS); 

 შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი (5 ECTS); 

 ოპერატიული საქმიანობის თავისებურებანი (5 ECTS); 

 დაზარალებულის როლი დანაშაულში - ვიქტიმოლოგიური ასპექტები (4 ECTS). 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას, 
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საკუთარი სურვილისა და ინტერესების გათვალისწინებით, პროგრამის კერძო, საჯარო ან 

სისხლის სამართლის მიმართულების არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზე გაიღრმავოს 

სავალდებულო სასწავლო კურსების ფარგლებში შეძენილი ცოდნა.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი  

კომპონენტი   გულისხმობს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას და მის საჯარო დაცვას (30 

ECTS). სტუდენტი უფლება აქვს სამაგისტრო ნაშრომი შეასრულოს მისთვის სასურველი 

კერძო, საჯარო ან სისხლის სამართლის მიმართულების ფარგლებში.  

 

სასურველია, სტუდენტმა სამაგისტრო ნაშრომი შეასრულოს სამართლის იმ 

მიმართულების ფარგლებში, რომლის არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზეც 

დაგროვილი აქვს მინიმუმ 18 კრედიტი. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრული და 

ლოგიკურია. პროგრამის სასწავლო და სამეცნირო-კვლევითი კომპონენტები (მათ შორის 

თითოეული სასწავლო კურსი) არის თანმიმდევრულად და სტრუქტურულად 

კონსტრუირებული. პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ 

კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია. პროგრამაში შემავალ თითოეულ 

სასწავლო კურსზე დაშვება ხორციელდება საგანმანათლებლო პროგრამით წინასწარ 

განსაზღვრული ადეკვატური წინაპირობებით.  ამასთან, სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება 

შეუძლია სტუდენტს, თუ მას სასწავლო კურსების და პროფესიული პრაქტიკის  ხარჯზე 

დაგროვილი აქვს  90 კრედიტი. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა მთლიანობაში უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამის შინაარსის პროგრამის სწავლის 

შედეგებთან შესაბისობის უზრუნველყოფის მიზნით, პროგრამას თან  ახლავს  

კურიკულუმის რუკა, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი, რომელი კურსი სწავლის 

რომელ შედეგზე გადის.  

 

პროგრამის შინაარსი, სტრუქტურა, მოცულობა და კომპლექსურობა ძირითადად  

შეესაბამება სწავლების საფეხურს.  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (სამართლის მაგისტრი) 

შესაბამისობაშია პროგრამის შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან. 

 

ინტერვიუს შედეგებით დადგინდა, რომ სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის 

განვითარებაში მონაწილეობდა ყველა დაინტერესებული მხარე: აკადემიური, მოწვეული 

და ადმინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, 

დამსაქმებლები, რაც ასევე დასტურდება შესაბამისი კითხვარებით, ოქმებით, მიმოწერით 

და სხვა დოკუმენტებით.  

 

უსდ უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობასა 

და ხელმისაწვდომობას. პროგრამის შესახებ ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის. ამისათვის გამოყენებულია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდი. ინტერვიუს შედეგებით დადგინდა, რომ ინფორმაციის გასავრცელებლად ასევე 
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ყოველწლიურად ეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო თუ  საორიენტაციო შეხვედრები 

როგორც აბიტურიენტებთან, ასევე ახლადჩარიცხულ სტუდენტებთან. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 9 

თებერვლის № 49 (17/18) დადგენილებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა - EP-QA“; 

https://atsu.edu.ge/index.php/shida-uzrunvelyofa-info/quality-regulations 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

 კურიკულუმის რუკა; 

 პროგრამის შემუშავებაში ჩართული დაინტერესებული პირების მონაწილეობის 

მტკიცებულებები (შესაბამისი ოქმები, ფოტოკოლაჟი, მიმოწერა და სხვა დოკუმენტები); 

 უსდ-ის ვებგვერდი https://atsu.edu.ge/index.php; 

 ინტერვიუს შედეგები აკადემიურ, მოწვეულ პერსონალთან, პროგრამის 

ხელმძღვანელთან,  სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, სტუდენტმა სამაგისტრო ნაშრომი შეასრულოს სამართლის იმ 

მიმართულების ფარგლებში, რომლის არჩევითი სასწავლო კურსების ხარჯზეც 

დაგროვილი აქვს მინიმუმ 18 კრედიტი. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

https://atsu.edu.ge/index.php/shida-uzrunvelyofa-info/quality-regulations
https://atsu.edu.ge/index.php
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 

კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში მნიშვნელოვან ნაწილს სასწავლო 

კურსები წარმოადგენენ.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული თითოეული სასწავლო კურსის 

მოცულობა განსაზღვრულია კრედიტებში, რომელიც ასახავს სტუდენტის მიერ სასწავლო 

კურსის ასათვისებლად შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობას, გამოხატულს დროის 

ერთეულში.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული თითოეული სავალდებულო 

და არჩევითი სასწავლო კურსისათვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა 

ითვალისწინებს როგორც საკონტაქტო, ასევე არასაკონტაქტო საათებს. საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა ლოგიკურია  და ითვალისწინებს სასწავლო 

კურსის სპეციფიკას. სასწავლო კურსის საკონტაქტო და არასაკონტაქტო საათების 

მოცულობა და  მათ შორის თანაფარდობა შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის 

შედეგებს. სასწავლო კურსის საკონტაქტო და არასაკონტაქტო საათების მოცულობა ასევე 

ითვალისწინებს კურსის ფარგლებში შესასრულებელი დავალებების მოცულობასა და 

სირთულეს. სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებული სხვადასხვა სწავლა-სწავლების 

მეთოდები (ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა) ასევე  ძირითადად შეესაბამება ამ კურსის 

შინაარსსა და სწავლის შედეგებს. 

 

სასწავლო კურსის პროგრამის სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით,   

გამოყენებულია კურიკულუმის რუკა, რომელშც დეტალურადაა აღწერილი პროგრამის  

რომელი სწავლის შედეგი მიიღწევა ამა თუ იმ კურსით. ამასთან, იდენტიფიცირებულია ის 

სასწავლო კურსები, რომელთა სწავლის შედეგების ერთობლიობა ფარავს პროგრამის 

სწავლის შედეგებს. 
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სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული 

სავალდებულო სასწავლო კურსების ერთობლიობა მიმართულია უნდა იყოს იმ ცოდნის, 

უნარებისა და ღირებულებების შეძენა/განვითარებისკენ, რომლებიც სტუდენტს 

მოეთხოვება მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის დასრულებისას. ამასთან, თითოეული 

სავალდებულო სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს, როგორც 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ასევე სამართლის დარგობრივი მახასიათებლით 

განსაზღვრულ  კომპეტენციებს.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

შეთავაზებული სავალდებულო სასწავლო კურსების ერთობლიობა მთლიანობაში ვერ 

უზრუნველყოფს სამართლის დარგობრივი მახასიათებლით მაგისტრატურა 

საფეხურისათვის  გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სავალდებულო სასწავლო კურსების 

სწავლის შედეგების ანალიზით შეიძლება დავასკვნათ, რომ საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასრულების შემდეგ სტუდენტი ვერ შეძლებს სამოსამართლო ეთიკის წესებისა და 

მოსამართლეთა დისციპლინური სამართლაწარმოების თავისებურებების აღწერას, 

ქართული სამართლის ევროპეიზაციის საკითხებზე მსჯელობას, ასევე კერძო, საჯარო და 

სისხლის სამართლის სფეროში შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენებას. 

 

რეკომენდებულია, უსდ-მ განახორციელოს საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი 

სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდიფიცირება იმ თვალსაზრისით, 

რომ მათმა  ერთობლიობამ უზრუნველყოს ასევე  სამოსამართლო ეთიკის წესების, 

ქართული სამართლის ევროპეიზაციის საკითხების, შედარებითსამართლებრივი მეთოდის 

გამოყენებით  კერძო, საჯარო და სისხლის სამართლის სწავლება. 

  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული თითოეული სასწავლო კურსის 

სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს მაგისტრატურის საფეხურს,  ორიენტირებული 

უნდა იყოს ახალი ცოდნის შექმნაზე  და არა მხოლოდ ბაკალავრიატის საფეხურზე 

შეძენილი ცოდნის განმტკიცებაზე. ამ თვალსაზრისით გადასახედია მთელი რიგი 

სასწავლო კურსების თემატიკა, მაგალითად: 

 

 სავალდებულო სასწავლო კურსი „საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების 

პრაქტიკა“ მიზნებით, თემატიკით, სწავლა-სწავლების მეთოდებით, შეფასების 

კომპონენტებითა და მეთოდებით ორიენტირებულია არა ახალი ცოდნის შექმნაზე, 

არამედ  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის - 

„კონსტიტუციური მართლმსაჯულება“ - ფარგლებში  შეძენილი ცოდნის 

განმტკიცებაზე; 

 სავალდებულო სასწავლო კურსი „ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალში“ ფაქტობრივად ორიენტირებულია სამოქალაქო სამართალსა და პროცესში 

საბაკალავრო საფეხურზე შეძენილი ცოდნის განმტკიცებაზე; 

 სავალდებულო სასწავლო კურსი „მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის სამართლის 

პროცესში“ ფაქტობრივად ასევე ორიენტირებულია სისხლის სამართლის პროცესში 
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საბაკალავრო საფეხურზე შეძენილი ცოდნის განმტკიცებაზე. 

 

რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

„საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა“, „ვადები სამოქალაქო და 

სამოქალაქო საპროცესო სამართალში“, „მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის 

სამართლის პროცესში“ მოდიფიცირებული იქნეს თემატიკის შესატყვისი კონკრეტული 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიმართულებით და აღნიშნული სასწავლო კურსები 

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსების ბლოკიდან გადატანილი 

იქნეს არჩევითი სასწავლო კურსების ბლოკში. 

 

სასწავლო კურსების შეფასებისა და სწავლა-სწავლების პროცესში გასაუმჯობესებელი 

მხარეების იდენტიფიცირების მიზნით, უსდ ატარებს სტუდენტთა გამოკითხვებს. ამასთან, 

გამოკითხულ სტუდენტთა 34 პროცენტი მიიჩნევს, რომ  სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის ცალეული სასწავლო კურსების შინაარსი ემთხვევა სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამით გათვალისწინებული ცალეული  სასწავლო კურსების შინაარსს, 52 პროცენტი 

თვლის, რომ მათი შინაარსი მხოლოდ ნაწილობრივ ემთხვევა ერთმანეთს, 9 პროცენტი 

მიიჩნევს, რომ ასეთი დამთხვევა არ არსებობს, ხოლო ხუთ პროცენტს უჭირს ამ შეკითხვაზე 

პასუხის გაცემა. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული სასწავლო კურსით განსაზღვრული ყველა სწავლის 

შედეგი გაზომვადია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა სწავლის შედეგი ფასდება. 

სასწავლო კურსით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების 

უზრუნველსაყოფად კურსის სილაბუსში განსაზღვრულია სტუდენტთა ცოდნის შეფასების 

შესაბამისი კომპონენტები და კრიტერიუმები, რომლებიც დეტალურადაა აღწერილი 

შეფასების რუბრიკაში. სასწავლო კურსის სილაბუსები შედგენილია უნივერსიტეტში 

არსებული ზოგადი ინსტრუქციებისა და რეგულაციების შესაბამისად.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა ინტერნაციონალიზმის გაძლიერების  მიზნით,   

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს ინგლისურ ენაზე შეთავაზებული 

აქვთ სპეციალობის სამი რჩევითი სასწავლო კურსი: „დისკრიმინაციის აკრძალვის 

ევროპული სამართალი“, „საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართლის ნოვაციები  და 

სასამართლო პრაქტიკა“ და „შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი“. 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება 

ხორციელდება არა მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნის საფუძველზე, სასურველია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს არჩევითი სასწავლო კურსები შეეთავაზოთ 

სხვა, მათთვის რელევანტურ,  უცხოურ ენებზეც. 

 

სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებული სავალდებულო და სხვა სასწავლო მასალა, 

კერძოდ, ნორმატიული აქტები, მონოგრაფიები, სტატიები, სახელმძღვანელოები, 

სასამართლო გადაწყვეტილებები, ავთენტური წყაროები, სამეცნიერო პერიოდული 

გამოცემები,  ელექტრონულ რესურსები და სხვ., ძირითადად ეფუძნება სამართლის 

სფეროს აქტუალურ მიღწევებს და უზრუნველყოფს, როგორც სასწავლო კურსის 
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სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების, ასევე პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის  უზრუნველყოფის მიზნით, სასურველია სასწავლო კურსების სასწავლო 

რესურსებში მეტი  ყურადღება დაეთმოს უცხოენოვან ლიტერატურას, მათ შორის 

სამართლის სფეროს უახლეს  უცხოენოვან კვლევებსა და მიღწევებს.   

 

საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში 

მითითებულია სასწავლო კურსის დასახელება, სილაბუსის ავტორი/ავტორები, სასწავლო 

კურსის სტატუსი, სწავლების ენა, კრედიტების რაოდენობა - საათების განაწილება 

სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად, სასწავლო კურსის მიზანი, სასწავლო კურსზე 

დაშვების წინაპირობები, სასწავლო კურსის ფორმატი, სასწავლო კურსის სწავლის 

შედეგები, სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები, სტუდენტის ცოდნის შეფასების 

სისტემა და კრიტერიუმები, ძირითადი - სავალდებულო ლიტერატურა, დამატებითი 

(დამხმარე) ლიტერატურა და ინფორმაციის სხვა წყაროები, ასევე  კურსის შინაარსი 

ყოველკვირეული თემატიკის გათვალისწინებით. საგანმანათლებლო პროგრამაში 

შემავალი თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსი უსდ-ის ელექტრონული სწავლების 

პორტალის საშუალებით ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები, რომლებიც ითვალისწინებენ სტუდენტთა ცოდნის 

შეფასების სისტემას; 

 კურიკულუმის რუკა; 

 უსდ-ის ელექტრონული სწავლების პორტალი http://moodle.atsu.edu.ge/login/index.php; 

 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ, მოწვეულ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია, უსდ-მ განახორციელოს საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი 

სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდიფიცირება იმ 

თვალსაზრისით, რომ მათმა  ერთობლიობამ უზრუნველყოს ასევე სამოსამართლო 

ეთიკის წესების, ქართული სამართლის ევროპეიზაციის საკითხების, 

შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით  კერძო, საჯარო და სისხლის 

სამართლის სწავლება; 

 რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსები 

„საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა“, „ვადები სამოქალაქო 

და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში“, „მოწმის დაკითხვის მეთოდები სისხლის 

სამართლის პროცესში“ მოდიფიცირებული იქნეს თემატიკის შესატყვისი კონკრეტული 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიმართულებით და აღნიშნული სასწავლო კურსები 

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსების ბლოკიდან 

http://moodle.atsu.edu.ge/login/index.php
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გადატანილი იქნეს არჩევითი სასწავლო კურსების ბლოკში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 იმის გათვალისწინებით, რომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება 

ხორციელდება არა მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნის საფუძველზე, სასურველია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს არჩევითი სასწავლო კურსები 

შეეთავაზოთ სხვა, მათთვის რელევანტურ,  უცხოურ ენებზეც. 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის  უზრუნველყოფის მიზნით, სასურველია სასწავლო კურსების სასწავლო 

რესურსებში მეტი ყურადღება დაეთმოს უცხოენოვან ლიტერატურას, მათ შორის 

სამართლის სფეროს უახლეს  უცხოენოვან კვლევებსა და მიღწევებს.   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, სწავლის შედეგების შესაბამისად, 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი 

ორგანიზებული და დაგეგმილია პროგრამის სწავლის შედეგების შესაბამისად. 
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საგანმანათლებლო პროგრამაში პრაქტიკული კომპონენტი წარმოდგენილია პროფესიული 

პრაქტიკის  სახით (30 ECTS), სადაც სტუდენტი ახდენს  თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნისა და უნარების შეჯამებას. პროფესიული პრაქტიკა სამართლის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო კომპონენტია.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შემუშავებულია პროფესიული პრაქტიკის 

სილაბუსი, რომელიც დეტალურად აღწერს კომპონენტის მიზანს, სტუდენტთა პრაქტიკის 

ადგილებზე გადანაწილების მექანიზმს, პრაქტიკის განხორციელების ეტაპებს, პრაქტიკის 

ობიექტებს, კომპონენტზე დაშვების წინაპირობებს, კომპონენტის ფორმატს, სწავლის 

შედეგებს, სწავლება-სწავლის მეთოდებს, სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემას და 

კრიტერიუმებს, ასევე პროფესიული პრაქტიკის  შინაარს. 

 

პროფესიული პრაქტიკა მიზნად ისახავს საუნივერსიტეტო განათლების თეორიული 

ცოდნის ტრანსფერს რეალურ საქმიანობასთან და იურისტის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

განვითარებას საჯარო, სისხლისა და სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით. 

 

ამრიგად პროფესიული პრაქტიკის მიზანია თეორიულ კურსებში მიღებული ცოდნის, 

უნარების, გამოცდილების შეჯამება და მათი პრაქტიკულად განხორციელება, რაც, თავის 

მხრივ, წარმატებული პროფესიული საქმიანობის წინაპირობაა. 

 

პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსის თანახმად, მეორე სემესტრის დასრულებისას უსდ 

სტუდენტებს თხოვს დასაქმების ან სტაჟირების დამადასტურებელ ცნობის წარდგენას, 

რომლის საფუძველზეც დგენდება არის თუ არა სტუდენტი კვალიფიკაციის შესაბამისად 

დასაქმებული. თუ სტუდენტი დასაქმებულია კვალიფიკაციის შესაბამისად ან იმყოფება 

სტაჟირებაზე, მაშინ აწსუ-ს ბრძანების საფუძველზე, მას აღნიშნული ობიექტი პრაქტიკის 

ობიექტად ეთვლება. ამ შემთხვევაში, აწსუ-ს ბრძანება ეგზავნება პრაქტიკის ობიექტს 

გასაცნობად და მენტორის გამოსაყოფად. პრაქტიკის ხელმძღვანელი პრაქტიკის ობიექტში 

ხვდება მენტორს და აცნობს მას სილაბუსის მოთხოვნებს. პროფესიული პრაქტიკის 

სილაბუსი და დღიური პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ ასევე გადაეცემა  სტუდენტს.  

 

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი არ არის დასაქმებული, მაშინ პროგრამის ხელმძღვანელი  

უკავშირდება პარტნიორ ორგანიზაციებს და ათანხმებს ადგილების რაოდენობას. 

პროგრამის ხელმძღვანელი პრაქტიკის ობიექტებთან შეთანხმების შედეგებს აწვდის 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციას. პრაქტიკის ხელმძღვანელი პერიოდულ მონიტორინგს 

უწევს  პრაქტიკის მიმდინარეობას და ადგილზე სტუდენტების აქტიურობას. 

 

პრაქტიკის დასრულების შემდეგ სტუდენტი ვალდებულია სამართლის დეპარტამენტში 

წარმადგინოს პრაქტიკის ანაგრიში და  შევსებული დღიური. 

  

მესამე სემესტრის ბოლოს სამართლის დეპარტამენტის მიერ ინიშნება პრაქტიკის ანარიშის 

დაცვა/პრეზენტაცია. სტუდენტს პრაქტიკის ანარიშის დაცვა უწევს დეპარტამენტის მიერ 

გამოყოფილი კომისიის წინაშე, სადაც შეყვანილია მენტორიც. 
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სილაბუსის თანახმად, პრაქტიკის პროცესი შედგება შემდეგი რვა ეტაპებისაგან:  

 

 მოსამზადებელი შეხვედრა, მაგისტრანტის ინფორმირება პრაქტიკის შესახებ; 

 მაგისტრანტების ვიზიტი პრაქტიკის ობიექტში; 

 პრაქტიკის ობიექტის გაცნობა მენტორის მიერ; 

 სამუშაო პროცესში ჩართვა, ყოველდღიური ჩანაწერების წარმოება პრაქტიკის 

დღიურში, სტუდენტის მიერ კომპანიის საქმიანობის SWOT ანალიზის 

დამოუკიდებლად გაკეთება, არსებული ხარვეზების გამოვლენა და სუსტი მხარეების 

დაძლევის გზების შემუშავება მენტორთან შეთანხმებით და მისი მეთვალყურეობით; 

 მაგისტრანტის საქმიანობის რეგულარული ზედამხედველობა მენტორის მიერ; 

 მაგისტრანტის საქმიანობის მონიტორინგი პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ; 

 პრაქტიკის ანგარიშის მომზადება; 

 პრაქტიკის საბოლოო შეფასება - პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია. 

 

პროფესიული პრაქტიკა შედგება საკონტაქტო (პრაქტიკის ობიექტში საქმიანობა, 

შუალედური გამოცდა და პრაქტიკის  ანგარიშის პრეზენტაცია) და დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათებისაგან. 

 

რეკომენდებულია, უსდ-მ პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსში დააზუსტოს საკონტაქტო 

და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები, ვინაიდან შეუძლებელია სტუდენტი შუალედურ 

გამოცდას აბარებდეს 10 საკონტაქტო საათის განმავლობაში ან პრაქტიკის შეფასებას 

ახდენდეს 12 საკონტაქტო საათის განმავლობაში. 

 

პროფესიული პრაქტიკის საერთო კოორდინაციას ახორციელებს პროგრამის 

ხელმძღვანელი, სტუდენტის პროფესიული პრაქტიკის მიმდინარეობაზე 

ზედამხედველობას ახორციელებს უსდ-ის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

წარმომადგენელი -  პრაქტიკის ხელმძღვანელი, ხოლო მაგისტრანტს უშუალოდ 

ხელმძღვანელობს და მის ყოველკვირეულ აქტივობას აფასებს 

პრაქტიკის ობიექტის წარმომადგენელი - მენტორი. 

 

პროფესიული პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, სტუდენტი შეიმუშავებს პრაქტიკის 

ანგარიშს, რომელიც უნდა მოიცავდეს პრაქტიკის ობიექტის საქმიანობის მოკლე აღწერას, 

პრაქტიკის ობიექტზე მის მიერ შესრულებული სამუშაოს დეტალურ აღწერას, პრაქტიკის 

ობიექტის საქმიანობის შესახებ SWOT ანალიზს, ასევე პრაქტიკის ობიექტის სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის სტუდენტის ხედვას. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტრანტი დასაქმებულია ან სტაჟირებას გადის ადვოკატურაში ან 

სამართალდამცავ უწყებებში (პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასამართლო), 

ან იურიდიული მიმართულებით სხვა საჯარო დაწესებულებაში, მაშინ აღნიშნული 

ობიექტი მას  პრაქტიკის ობიექტად ეთვლება და პროფესიული პრაქტიკა ათვისებულად 

ეთვლება შევსებული პრაქტიკის დღიურის და პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაციის 

საფუძველზე.  
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რეკომენდებულია, სპეციალობით დასაქმებული სტუდენტები (მაგალითად, ადვოკატი, 

გამომძიებელი, პროკურორი, იურიდიული სამსახურის თანამშრომელი და ა.შ.), 

რომლებსაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალით გააჩნიათ იურისტის 

პრაქტიკული უნარები, განთავისუფლდნენ პრაქტიკის კომპონენტისაგან და მათ მიერ 

სავალდებულო კრედიტების დაგროვება განხორციელდეს სხვა ალტერნატიული 

მექანიზმით, მათ შორის სპეციალობის არჩევითი კურსების ხარჯზე. 

 

პროფესიული პრაქტიკის  შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები 

დეტალურადაა აღწერილი პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსში. 

 

პროფესიული პრაქტიკას სტუდენტი გადის უნივერსიტეტის პარტნიორ 

დაწესებულებებში. საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის 

განსახორციელებლად უსდ-ის მიერ შერჩეულია პროგრამის მიზნებისათვის 

რელევანტური პარტნიორი ორგანიზაციები, კერძოდ, სსიპ იურიდიული დახმარების 

სამსახურის იმერეთი-ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიურო (იურიდიული 

კლინიკა), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი  

(იურიდიული კლინიკა), ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო (სტაჟირების ფარგლებში), 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს იურიდიული სამსახური, სახალხო 

დამცველის აპარატის დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენლობა (სტაჟირების 

ფარგლებში) და სხვა.  

 

პარტნიორ ორგანიზაციებთან (დამსაქმებლებთან) უსდ-ის თანამშრომლობის პირობები 

განსაზღვრულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით და ხელშეკრულებებით, 

რომლებიც აღწერენ მხარეთა უფლებებსა და მოვალეობებს. უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებისა და სამართლის დარგობრივი 

მახასიათებელის მოთხოვნათა შესაბამისად, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა 

და ხელშეკრულებების ნაწილი ითვალისწინებს მიმღებ დაწესებულებაში მისაღებ 

სტუდენტთა სავარაუდო რაოდენობას, თუმცა არ ითვალისწინებს პროფესიული 

პრაქტიკის მიზანსა და პრაქტიკის  ხანგრძლივობას.  

 

სასურველია, უსდ-მ პარტნიორ ორგანიზაციებთან (დამსაქმებლებთან) გაფორმებულ 

თანამშრომლობის მემორანდუმში და ხელშეკრულებებში დეტალურად აღწეროს, როგორც   

მიმღებ დაწესებულებაში მისაღებ სტუდენტთა სავარაუდო რაოდენობა, ასევე 

პროფესიული პრაქტიკის მიზანი და  პრაქტიკის  ხანგრძლივობაც. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, სწავლის შედეგების შესაბამისად, 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა კვლევითი და ტრანსფერული უნარების გამომუშავებას.  

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია  კვლევაზე, 

რასაც წინ უძღვის კვლევითი უნარების განმავითარებელი სასწავლო კურსი - „სამეცნიერო 

წერის საფუძვლები“. 

 

კვლევითი კომპონენტი ასევე გამჭოლად გასდევდეს სამართლის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამას. მთელი რიგი სასწავლო კურსის სილაბუსები 
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ითვალისწინებს ინდივიდუალურ წერითი საშინაო დავალების (რეფერატის, კვლევითი 

პროექტის) შესრულებას და მის საჯარო პრეზენტაციას, რაც  უზრუნვეყოფდეს 

სტუდენტებში კვლევითი და სამეცნიერო უნარების განვითარებას, სტუდენტის 

მომზადებას დასკვნითი კვლევითი ნაშრომის დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის. 

 

სამაგისტრო ნაშრომის შესულების უზრუნველყოფის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში 

შემუშავებულია სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსი, რომლითაც განსაზღვრულია კვლევითი 

კომპონენტის მიზანი, სამაგისტრო ნაშრომზე დაშვების წინაპირობები, კვლევითი 

კომპონენტის ფორმატი, სწავლის შედეგი, სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და 

კრიტერიუმები, მაგისტრანტის მიერ შესასრულებელი სამუშაო (კვირეების მიხედვით), 

სამაგისტრო  ნაშრომის თემის არჩევა და მეცნიერ-ხელმძღვანელის გამოყოფა, სამაგისტრო 

ნაშრომის სტრუქტურა, ტექსტის დაკაბადონების წესი, მეცნიერ-ხელმძღვანელის მიერ 

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება, რეცენზენტის გამოყოფა და მის მიერ სამაგისტრო 

ნაშრომის შეფასება,  სამაგისტრო ნაშრომის ანტიპლაგიატის პროგრამაში შემოწმება, ასევე 

სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენა და დაცვა. 

 

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა შედგება საკონტაქტო (კონსულტაციები 

ხელმძღვანელთან, სამაგისტრო ნაშრომის პრეზენტაცია) და დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათებისაგან. 

 

რეკომენდებულია, უსდ-მ სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსში დააზუსტოს სტუდენტის 

საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები ისე,  რომ მათი  ჯამი შეადგენდეს  

750 საათს (30 ECTS).  

 

სასურველია, სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსის ნაცვლად უსდ-მ შეიმუშავოს სამართლის 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის 

დაგეგმვის, შესრულებისა და შეფასების წესი, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის პროცედურა, შეფასების კრიტერიუმები, ასევე ეტაპობრივი 

და თანმიმდევრული პროცესები, მათ შორის, ხელმძღვანელის მხრიდან კვლევის 

მიმდინარეობაზე პერიოდული ზედამხედველობისა და სტუდენტისთვის უკუკავშირის 

მიწოდების პროცედურები. შემუშავებულმა წესმა უნდა უზრუნველყოს სტუდენტის მიერ 

სამართლის აქტუალური სამეცნიერო სამართლებრივი პრობლემის ამოცნობა, მისი 

გადაწყვეტის სამეცნიერო გზების შემუშავება, სამართლის აქტუალურ საკითხებზე 

სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის დაგეგმვა, კვლევის უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მონაცემების სისტემატიზაცია 

და აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვით სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის 

შემუშავება. 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში 2015-დან 2021 წლამდე დაცულია 156  

სამაგისტრო ნაშრომი, მათ შორის 2015 წელს - 19 სამაგისტრო ნაშრომი, 2016 წელს - 38 

სამაგისტრო ნაშრომი, 2017 წელს - 27 სამაგისტრო ნაშრომი, 2018 წელს - 28 სამაგისტრო 

ნაშრომი, 2019 წელს - 21 სამაგისტრო ნაშრომი, ხოლო  2020 წელს - 23 სამაგისტრო ნაშრომი.  
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დაცული 156 სამაგისტრო ნაშრომიდან 74 სტუდენტს მიღებული აქვს შეფასება ფრიადი 

(47.5%), 35 სტუდენტს - ძალიან კარგი (22.5%), 34 სტუდენტს - კარგი (22%), 10 სტუდენტს - 

საკმარისი (6 %)  და 3  სტუდენტს დამაკმაყოფილებელი (2%). 

 

დასკვნითი სამაგისტრო კვლევითი ნაშრომი სტუდენტის კვლევითი უნარების 

შემაჯამებელი მტკიცებულებაა. კვლევით სამაგისტრო ნაშრომში აკუმულირებულია 

პროგრამის კვლევითი კომპონენტის სწავლის შედეგები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

კვლევითი კომპონენტის სწავლის შედეგების შეფასებისთვის ექსპერტების მიერ უსდ-იდან 

გამოთხოვილი იქნა ექვსი სამაგისტრო ნაშრომი, საიდანაც ექსპერტებს გადმოეგზავნათ 

მხოლოდ ოთხი ნაშრომი, მათ შორის ერთი ისეთი ნაშრომი, რომელიც  არ იყო 

გამოთხოვილი ექსპერტების მიერ. უსდ-ს განმარტებით გამოთხოვილი ნაშრომები არ 

მოიძებნა. 

 

რეკომენდებულია, უსდ-მ უზრუნველყოს სამაგისტრო ნაშრომების სრული აღრიცხვა, 

რათა გარე შემფასებლებს მიეცეთ მათი ანალიზისა და ობიექტური დასკვნების გამოტანის 

შესაძლებლობა.  

 

კვლევითი კომპონენტის სწავლის შედეგების შეფასებისთვის ექსპერტების მიერ  

გაანალიზდა უსდ-ის მიერ წარმოდგენილი სამაგისტრო ნაშრომები და მათი შეფასების 

შედეგები. ანალის დაექვემდებარა ნ.ლ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე 

„ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სამსახურიდან უკანონო განთავისუფლების 

სამართლებრივი შედეგები“ (2018 წელი, შეფასება - 92A),  მ.შ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი 

თემაზე „ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში“ 

(2018 წელი, შეფასება - 91A), ნ.შ.-ს სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „არასრულწლოვანთა 

მიმართ სისხლის სამართალწარმოების თავისებურებანი“ (2015 წელი, შეფასება - 88 B) და 

მ.ძ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „ტერიტორიული მოწყობის პრინციპები უნიტარულ 

სახელმწიფოებში“ (2018 წელი, შეფასება - 83 B). 

 

სამაგისტრო  ნაშრომების ანალიზმა ცხადყო, რომ შესრულებული და დაცული სამაგისტრო 

ნაშრომები მთლიანობაში შეესაბამება სამაგისტრო ნაშრომისადმი წაყენებულ  მოთხოვნებს 

და მათ საბოლოო შეფასებას. კვლევის წარმოებისას ძირითადად გამოყენებულია უახლესი 

მეთოდები და მიდგომები, ნორმატიული მასალასთან, დამხმარე სახელმძღვანელოებთან, 

სასამართლო პრაქტიკასთან ერთად მეტ-ნაკლებად გამოყენებულია უცხოენოვანი 

ლიტერატურა და სამართლის თანამედროვე აქტუალურ პრობლემებთან დაკავშირებული 

კვლევები, სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის უცხოური სამართლებრივი 

საინფორმაციო რესურსებიდან, მიღებული ინფორმაცია.   

 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის - სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტს 

ხელმძღვანელობას უწევს მეცნიერ-ხელმძღვანელი, რომელიც არის შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტი და  გამოქვეყნებული აქვს  შესაბამისი ნაშრომები. 

 

სასურველია, უსდ-ის მიერ სტუდენტის მეცნიერ-ხელმძღვანელისადმი წაყენებულ 

მოთხოვნებში დაკონკრეტდეს, რომ იგი შეიძლება იყოს მხოლოდ  სამართლის დოქტორი 
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ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, რომელსაც გააჩნდეს 

მაგისტრანტის სამაგისტრო ნაშრომთან დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროში კვლევის 

გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები. ამასთან, დეტალურად უნდა გაიწეროს 

სტუდენტის მიერ სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების  პროცესში  მეცნიერ-

ხელმძღვანელის ვალდებულებებიც.  

 

ინტერვიუს შედეგები დადგინდა, რომ სტუდენტთა კვლევითი და ტრანსფერული 

უნარების განვითარების მიზნით, უსდ-ის მიერ ყოველწლიურად ტარდება სტუდენტთა 

სამეცნიერო კონფერენციები, სადაც სტუდენტები წარმოადგენენ მოხსენებებს მათი 

ინტერესების სფეროში შემავალი სამართლის აქტუალური საკითხების შესახებ. 

 

აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშით ვერ დგინდება პროგრამის განხორციელების 

პერიოდში სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებელი 

(მაგ: სამეცნიერო ნაშრომები, კონფერენციები, ა.შ.). 

 

რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების 

ანგარიშით გათვალისწინებული ყველა საჭირო მაჩვენებელი უსდ-ის მიერ ასახოს 

სრულად, რათა გარე შემფასებლებს გააჩნდეთ სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებლის ანალიზისა და სათანადო დასკვნების გამოტანის 

შესაძლებლობა. 

 

ინტერვიუს შედეგები დადგინდა, რომ უსდ სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას ჩაერთოს 

ფაკულტეტის მიერ გამოცხადებულ შიდა საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის 

განხორციელების პროცესშიც. 

 

სასურველია, უსდ-მ კიდევ უფრო გააუმჯობესოს სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში მონაწილეობის წამახალისებელი მექანიზმები და უზრუნველყოს როგორც 

უნივერსიტეტის, ასევე სხვა სამეცნიერო ფონდების მიერ გამოცხადებული 

პროექტების/გრანტების თაობაზე სტუდენტთა დროული ინფორმირება.    

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსი; 

 პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსი: 

 შესაბამისი ხელშეკრულებები/მემორანდუმები ეკონომიკურ აგენტებთან და პრაქტიკის 

ობიექტებთან;  

 უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ, მოწვეულ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია, უსდ-მ პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსში დააზუსტოს 
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სტუდენტის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები, ვინაიდან 

შეუძლებელია სტუდენტი შუალედურ გამოცდას აბარებდეს 10 საკონტაქტო საათის 

განმავლობაში ან პრაქტიკის შეფასებას ახდენდეს 12 საკონტაქტო საათის 

განმავლობაში; 

 რეკომენდებულია, სპეციალობით დასაქმებული სტუდენტები (მაგალითად, ადვოკატი, 

გამომძიებელი, პროკურორი, იურიდიული სამსახურის თანამშრომელი და ა.შ.), 

რომლებსაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალით გააჩნიათ იურისტის 

პრაქტიკული უნარები, განთავისუფლდნენ პრაქტიკის კომპონენტისაგან და მათ მიერ 

სავალდებულო კრედიტების დაგროვება განხორციელდეს სხვა ალტერნატიული 

მექანიზმით, მათ შორის სპეციალობის არჩევითი კურსების ხარჯზე; 

 რეკომენდებულია, უსდ-მ სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსში დააზუსტოს სტუდენტის 

საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები ისე,  რომ მათი  ჯამი შეადგენდეს  

750 საათს (30 ECTS).  

 რეკომენდებულია, უსდ-მ უზრუნველყოს დაცული სამაგისტრო ნაშრომების სრული 

აღრიცხვა, რათა გარე შემფასებლებს მიეცეთ მათი ანალიზისა და ობიექტური 

დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა; 

 რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების 

ანგარიშით გათვალისწინებული ყველა საჭირო მაჩვენებელი უსდ-ის მიერ ასახოს 

სრულად, რათა გარე შემფასებლებს გააჩნდეთ სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებლის ანალიზისა და სათანადო დასკვნების 

გამოტანის შესაძლებლობა. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, უსდ-მ პარტნიორ ორგანიზაციებთან (დამსაქმებლებთან) გაფორმებულ 

თანამშრომლობის მემორანდუმში და ხელშეკრულებებში დეტალურად აღწეროს, 

როგორც   მიმღებ დაწესებულებაში მისაღებ სტუდენტთა სავარაუდო რაოდენობა, ასევე 

პროფესიული პრაქტიკის მიზანი და  პრაქტიკის  ხანგრძლივობაც; 

 სასურველია, სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსის ნაცვლად უსდ-მ შეიმუშავოს 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის დაგეგმვის, შესრულებისა და შეფასების წესი, რომელშიც დეტალურად 

იქნება აღწერილი სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის პროცედურა, შეფასების 

კრიტერიუმები, ასევე ეტაპობრივი და თანმიმდევრული პროცესები, მათ შორის, 

ხელმძღვანელის მხრიდან კვლევის მიმდინარეობაზე პერიოდული 

ზედამხედველობისა და სტუდენტისთვის უკუკავშირის მიწოდების პროცედურები. 

შემუშავებულმა წესმა უნდა უზრუნველყოს სტუდენტის მიერ სამართლის აქტუალური 

სამეცნიერო სამართლებრივი პრობლემის ამოცნობა, მისი გადაწყვეტის სამეცნიერო 

გზების შემუშავება, სამართლის აქტუალურ საკითხებზე სამეცნიერო-კვლევითი 

პროცესის დაგეგმვა, კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით 

სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მონაცემების სისტემატიზაცია და აკადემიური 

ეთიკის სტანდარტების დაცვით სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის შემუშავება; 

 სასურველია, უსდ-ის მიერ სტუდენტის მეცნიერ-ხელმძღვანელისადმი წაყენებულ 

მოთხოვნებში დაკონკრეტდეს, რომ იგი შეიძლება იყოს მხოლოდ  სამართლის 

დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე, რომელსაც 
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გააჩნდეს მაგისტრანტის სამაგისტრო ნაშრომთან დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროში 

კვლევის გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები. ამასთან, დეტალურად უნდა 

გაიწეროს სტუდენტის მიერ სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების  პროცესში  მეცნიერ-

ხელმძღვანელის ვალდებულებებიც; 

 სასურველია, უსდ-მ კიდევ უფრო გააუმჯობესოს სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში მონაწილეობის წამახალისებელი მექანიზმები და უზრუნველყოს როგორც 

უნივერსიტეტის, ასევე სხვა სამეცნიერო ფონდების მიერ გამოცხადებული 

პროექტების/გრანტების თაობაზე სტუდენტთა დროული ინფორმირება.    

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული თითოეული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი ითვალისწინებს სასწავლო კურსის მიზნის მისაღწევ გზებს 

(მეთოდებს), რომლებიც სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების პრინციპებს ეფუძნება 

და ამ უკანასკნელის ინტერესებსა და მოთხოვნილებებს ითვალისწინებს.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული თითოეული 
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სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

ორიენტირებულია არა მხოლოდ მზა ცოდნის მიღებაზე, არამედ უნარების 

გამომუშავებაზეც.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული თითოეული 

სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლება-სწავლის მეთოდები, 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეესაბამება სამაგისტრო საფეხურს, 

სასწავლო კურსის შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას, ხოლო 

არსებული სწავლების მეთოდების ერთობლიობა - პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევას.  

 

სწავლება-სწავლის მეთოდების შერჩევისას გათვალისწინებულია სასწავლო კურსის 

მიზანი და სავარაუდო შედეგი - რა უნდა იცოდეს და რისი გაკეთება შეეძლება სტუდენტს. 

 

შესაბამისად, სასწავლო კურსის სილაბუსებით გათვალისწინებული სწავლება-სწავლის 

მეთოდები ხელს უწყობს არა მხოლოდ კონკრეტული მასალის ათვისებას, არამედ 

ზოგადი/დარგობრივი უნარების განვითარებასაც.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის 

განსახორციელებლად გამოიყენება სწავლება-სწავლის ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა:  

 

 ლექცია;  

 პრაქტიკული მუშაობა (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, სემინარი, სასწავლო პრაქტიკა);  

 ელექტრონული სწავლება (ელექტრონული რესურსით სწავლება);  

 სხვა. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლება-

სწავლის მეთოდები მოიცავს მრავალფეროვან და თანამედროვე აქტივობებს. სამართლის 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა სწავლება-სწავლის პროცესში ითვალისწინებს  

ისეთი აქტივობების გამოყენებას, როგორიცაა: ვერბალური ახსნა-განმარტება, წიგნზე 

მუშაობა, წერითი მუშაობა, დემონსტრირება, შემთხვევის ანალიზი (Case study), 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), გონებრივი იერიში (Brain storming), 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება (IBD), როლური და სიტუაციური თამაშები, 

თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი, 

ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, პრეზენტაცია, გუნდური მუშაობა,  

პრაქტიკული მეთოდები, დამოუკიდებელი სწავლა და სხვა. 

 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სწავლის პროცესში, როგორც წესი, 

გამოიყენება მეთოდების კომბინაცია. სასწავლო პროცესში გამოყენებული სწავლება-

სწავლის მეთოდები და აქტივობები მიმართულია სასწავლო პროცესში სტუდენტთა 

აქტიური მონაწილეობის სტიმულირებაზე, სტუდენტის მიერ არა მხოლოდ მზა ცოდნის 

მიღებაზე, არამედ უნარების გამომუშავებაზე და დაგეგმილი სწავლის შედეგების 

მიღწევაზე.  
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საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსი 

ითვალისწინებს კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდებს. სწავლა-

სწავლების მეთოდების შერჩევისას გათვალისწინებელია სწავლების საფეხურიც. 

ინტენსიურია პრობლემასა და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების 

გამოყენება, რაც ხელს უწყობს სტუდენტებს გამოიმუშაონ კვლევის დამოუკიდებლად 

დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. სწავლება-სწავლის მეთოდები ატვირთულია 

უსდ-ის ელექტრონული სწავლების პორტალში და შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომია 

მაგისტრანტებისათვის.  

 

პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალის მიერ სწავლება-სწავლის 

ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენების შესამოწმებლად უსდ-ის მიერ წარმოებს 

სტუდენტთა პერიოდული გამოკითხვა. გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაციები და ხორციელდება  ქმედითი ღონისძიებები. უსდ-ის 

ხელშეწყობით პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს 2016 - 2017 წლებში  

გავლილი აქვთ ტრენინგები თემაზე: „სწავლა/სწავლების და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდები“, „შეფასების თანამედროვე მეთოდები“, „პროგრამის შედეგების ფორმირება და 

შეფასება“. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), კანონის უზენაესობის 

მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 16 ივნისს  

საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიურმა/მოწვეულმა პერსონალმა ასევე გაიარა 

ტრენინგი თემაზე „სამართლის სწავლების პრაქტიკული უნარების განვითარება 

საქართველოს რეგიონულ უნივერსიტეტებში“. 

 

მიუხედავად ამისა, სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა 

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულ სტუდენტთა 32 პროცენტი არ არის 

კმაყოფილი პროგრამაზე სწავლა/სწავლების დონით, ნაწილობრივ კმაყოფილებას 

გამოხატავს გამოკითხულთა 41 პროცენტი, ხოლო  კმაყოფილებას მხოლოდ  27 პროცენტი. 

ამასთან, სტუდენტთა გამოკითხვებით დასტურდება, რომ სწავლა/სწავლების პროცესში 

პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ ნაკლებად გამოიყენება 

დემონსტრირების მეთოდი (თანამედროვე თვალსაჩინო მასალა).  

 

ინტერვიუს შედეგები დადგინდა, რომ სპეციალური საჭიროებების მქონე სტუდენტების 

არსებობის შემთხვევაში, პროგრამის ხელმძღვანელი და ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ადაპტირებას მათი მოთხოვნილებების შესაბამისად. 

 

სასურველია უსდ-მ გააძლიეროს მონიტორინგი პროგრამის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის მიერ სწავლა/სწავლების პროცესში სწავლების თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებაზე, ხოლო  საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი სწავლება.  

 

სასურველია უსდ-მ დახვეწოს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

მექანიზმი, რომელიც გაითვალისწინებს დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა 

მაჩვენებლის გამოვლენას და ამ მაჩვენებლის გათვალისწინებით უზრუნველყოს 

შესაბამისი აკადემიური მხარდაჭერის აქტივობები (ტუტორინგი, სასემინარო მუშაობის 
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მოცულობის ზრდა, სპეციფიკური წერითი თუ კვლევითი უნარების განმავითარებელი 

კომპონენტების გაძლიერება და სხვა). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამით, სილაბუსებით გათვალისწინებული სწავლება-

სწავლის მეთოდები; 

 უსდ-ის ელექტრონული სწავლების პორტალი http://moodle.atsu.edu.ge/login/index.php 

 უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ, მოწვეულ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია უსდ-მ გააძლიეროს მონიტორინგი პროგრამის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის მიერ სწავლა/სწავლების პროცესში სწავლების თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებაზე, ხოლო  საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი სწავლება; 

 სასურველია უსდ-მ დახვეწოს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

მექანიზმი, რომელიც გაითვალისწინებს დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა 

მაჩვენებლის გამოვლენას და ამ მაჩვენებლის გათვალისწინებით დაგეგმავს შესაბამისი 

აკადემიური მხარდაჭერის აქტივობებს (ტუტორინგი, სასემინარო მუშაობის 

მოცულობის ზრდა, სპეციფიკური წერითი თუ კვლევითი უნარების განმავითარებელი 

კომპონენტების გაძლიერება და სხვა). 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

http://moodle.atsu.edu.ge/login/index.php
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტთა 

ცოდნის შეფასების სისტემას. სტუდენტების ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება 

„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 

5 იანვრის №3 ბრძანებას, რაც დასტურდება საგანმანათლბლო პროგრამით და სასწავლო 

კურსის სილაბუსებით.   

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად, სასწავლო 

კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება ხდება 100-ქულიანი 

სისტემით. ამასთან, სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა მოიცავს შუალედურ 

შეფასებას და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 

ქულა).  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასების საერთო ქულიდან (100 

ქულა) შუალედური შეფასების ხვედრითი წილი შეადგენს 60 ქულას, რომელიც თავის 

მხრივ მოიცავს სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის აქტივობის შეფასებას (არაუმეტეს 30 

ქულა) და  შუალედურ გამოცდას (არანაკლებ 30 ქულა). საგანმანათლებლო პროგრამის 

სასწავლო კომპონენტის შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) დასკვნითი გამოცდის 

ხვედრითი წილი შეადგენს  40 ქულას. 

 

შეფასების თითოეულ ფორმაში (შუალედური და დასკვნითი შეფასებება) განსაზღვრულია 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი შეადგენს 18 ქულას, ხოლო დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი - 15 ქულას. პროფესიული პრაქტიკის შემთხვევაში მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი დადგენილია შეფასების თითოეულ კომპონენტთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში, 

შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 41 ქულას, ხოლო 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 28  ქულას.   

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად, შეფასების სისტემა 

უშვებს:  
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ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

 

 (A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

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

 (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

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

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

 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 

 (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;  

 (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 0-40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (FX) 

შეფასების მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის 

შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. ამასთან, სტუდენტის მიერ დამატებით 

გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას დასკვნით შეფასებაში მიღებულ ქულათა რაოდენობა არ 

ემატება. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით, სასწავლო 

კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს 

უფორმდება შეფასება (F) – 0 ქულა.  

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი - 

სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სრუდენტი 

დაასრულებს მასზე მუშობას. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი 

შეფასებით).  

 

საგანმანათლებლო პროგრამაში არ არის მოცემული სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის 

შეფასების სისტემა. ამასთან, სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსიც არ იძლევა სრულ 

ინფორმაციას სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის უარყოფითი შეფასების  

სამართლებლივი შედეგების შესახებ.   

 

რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამაში აისახოს სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის შეფასების სისტემა, მათ შორის, უარყოფით შეფასების სამართლებრივი 

შედეგები.  

 

შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები ასახულია თითოეული სასწავლო 

კურსის სილაბუსში. სტუდენტთა შეფასება არის მრავალკომპონენტიანი და 

უზრუნველყოფს თითოეული სასწავლო კურსის მიზნებისა და სწავლის შედეგების 
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შეფასებას, რაც მიიღწევა კონკრეტული და გაზომვადი კრიტერიუმებისა და რუბრიკების 

გამოყენებით. ინფორმაცია შეფასების სისტემის, ფორმების,  კომპონენტებისა და 

მეთოდების შესახებ გამოქვეყნებულია უსდ-ის ელექტრონული სწავლების პორტალში, 

წინასწარ ცნობილი და ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის.   

 

სასწავლო კურსის სილაბუსებით, სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას, გამოიყენება შეფასების 

გამჭვირვალე კრიტერიუმები, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტის წინასწარ 

ინფორმირებულობას შეფასების მეთოდებისა და კრიტერიუმების შესახებ. 

 

ინტერვიუს შედეგებით დადგინდა, რომ სტუდენტები იღებენ დროულ და დეტალურ 

ინფორმაციას მიღებული შეფასებებისა და დაშვებული შეცდომების შესახებ. სასწავლო 

კურსის წამყვანი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ წარმოებს დაშვებული 

შეცდომების განხილვა-ანალიზი, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტს გაიაზროს 

დაშვებული შეცდომები, შეძლოს ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და შედეგების 

გაუმჯობესება.  

 

სასწავლო კურსის სილაბუსებში შეფასების კრიტერიუმები სტუდენტებისათვის გასაგებად 

არის განსაზღვრული. შეფასების კრიტერიუმები, შესაბამისი კურსის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, მოიცავს, როგორც ზეპირი და წერითი გამოკითხვის კომპონენტს, ასევე 

საშინაო დავალების (რეფერატის, კვლევითი პროექტის) შესრულებასა და მის საჯარო 

პრეზენტაციას. შეფასების კომპონენტებისას გამოყენებულია შეფასების ადექვატური 

მეთოდები და კრიტერიუმები (დისკუსია-დებატები, კაზუსის ამოხსნა, ესე, ჯგუფური 

სამუშაოს შესრულება, როლური და სიტუაციური თამაში). 

 

სასურველია, საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელმა 

აკადემიურმა/მოწვეულმა პერსონალმა შეფასების კომპონენტებში ასევე ფართოდ 

გამოიყენონ შეფასების ისეთი მეთოდები, როგორიცაა პრაქტიკული დავალების 

შესრულება, ტესტი, ღია კითხვა, იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა  და 

სხვა. 

 

სამაგისტრო ნაშრომის შესასრულებლად, პროგრამის ფარგლებში შემუშავებულია 

სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსი, რომელიც აღწერს სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების 

პროცედურებსა და კრიტერიუმებს.  

 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ხორციელდება სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის 

წინაშე, რომელიც შედგება  5-7 წევრისაგან. კომისიის თითოეული წევრი აფასებს 

სამაგისტრო ნაშრომს და მის საჯარო პრეზენტაციას 100 ქულის ფარგლებში. საბოლოო 

შეფასება განისაზღვრება საშუალო არითმეტიკულით.  

 

სასურველია,  ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს საშუალება დაესწროს 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვასა და ჩაერთოს მის ირგვლივ გამართულ დისკუსიაში. 

ამასთან, სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობაში, სასურველია, 

შედიოდნენ როგორც პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადმიური და მოწვეული 
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პერსონალი, ასევე - გარე ექსპერტებიც. 

 

ინტერვიუს შედეგებით დადგინდა, რომ  სტუდენტები იღებენ დროულ და დეტალურ 

ინფორმაციას მიღებული შეფასებებისა და დაშვებული შეცდომების შესახებ. სასწავლო 

კურსის წამყვანი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ წარმოებს დაშვებული 

შეცდომების განხილვა-ანალიზი, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტს გაიაზროს 

დაშვებული შეცდომები, შეძლოს ნაკლოვანებების აღმოფხვრა და შედეგების 

გაუმჯობესება.  

 

უმაღლეს საგანამანთლებლო დაწესებულებაში მოქმედებს სტუდენტთა ცოდნის შეფასების 

გასაჩივრების მექანიზმი, რომელიც სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას, საფუძვლიანი 

ეჭვის შემთხვევაში, ნახოს საკუთარი ნაშრომი და მიიღოს უკუკავშირი დაშვებული 

შეცდომების შესახებ. სტუდენტი აპელაციას აფიქსირებს ელექტრონულ დეკანატში, 

რომლის საფუძველზე შესაბამისი დეპარტამენტი გამოყოფს კომისიას და ერთობლივად 

ხდება ნაშრომის გადახედვა.  

 

როგორც ინტერვიუს შედეგებით დადგინდა, სასწავლო კურსის შინაარსის, სწავლებისა და 

შეფასების მეთოდების სრულყოფის მიზნით, სასწავლო კურსის განმახორციელებელი 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, შესაბამისი კითხვარის მეშვეობით, სემესტრის ბოლოს 

ატარებს სტუდენტთა გამოკითხვას. გამოკითხვის შედეგები ხელმისაწვდომია როგორც 

ლექტორთათვის, აგრეთვე სამართლის დეპარტამენტისათვის და გამოიყენება სასწავლო 

კურსის შეფასების სისტემის გასაუმჯობესებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსებით გათვალისწინებული შეფასების ფორმები, 

კომპონენტები და მეთოდები; 

 უსდ-ს  სამართლის სამაგისტრო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

 „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასების სისტემის 

დამტკიცების შესახებ“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს 2017 წლის 15 სექტემბერის  №5(17/18) დადგენილება  

http://www.atsu.edu.ge/images/pdf/debulebebi/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92.5.2017

-18.pdf; 

 სასწავლო კურსის და ლექტორის შეფასების კითხვარი;  

 სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 უსდ-ის ელექტრონული სწავლების პორტალი http://moodle.atsu.edu.ge/login/index.php 

 უსდ-ის ვებგვერდი https://atsu.edu.ge; 

 ინტერვიუს შედეგები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ, მოწვეულ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია, საგანმანათლებლო პროგრამაში აისახოს სამეცნიერო-კვლევითი 

http://www.atsu.edu.ge/images/pdf/debulebebi/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92.5.2017-18.pdf
http://www.atsu.edu.ge/images/pdf/debulebebi/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92.5.2017-18.pdf
http://moodle.atsu.edu.ge/login/index.php
https://atsu.edu.ge/
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კომპონენტის შეფასების სისტემა, მათ შორის, უარყოფით შეფასების სამართლებრივი 

შედეგები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელმა აკადემიურმა/ 

მოწვეულმა პერსონალმა შეფასების კომპონენტებში ასევე ფართოდ გამოიყენონ 

შეფასების ისეთი მეთოდები, როგორიცაა პრაქტიკული დავალების შესრულება, ტესტი, 

ღია კითხვა, იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა  და სხვა; 

 სასურველია,  ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს საშუალება დაესწროს 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვასა და ჩაერთოს მის ირგვლივ გამართულ დისკუსიაში. 

ამასთან, სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობაში, სასურველია, 

შედიოდნენ როგორც პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადმიური და 

მოწვეული პერსონალი, ასევე - გარე ექსპერტებიც. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 
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ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამა ხორციელდება შემდეგი მიმართულებით: 

1. უმაღლეს საგანმანათლებო დაწესებულებას გააჩნია საკუთარი ვებგვერდი 

<www.atsu.edu.ge> რომელიც ოპტიმიზებულია შშმპ პირებისთვის. ვებგვერდზე საჯაროდ 

ხელმისაწვდომია მიმდინარე სტუდენტური აქტივობები, კერძოდ კონფერენციები, 

სტიპენდიები, გრანტები, გაცვლითი პროგრამები, ვებინარები და საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები. მაგალითის სახით,  ამ ეტაპზე გამოცხადებულია შემდეგი სახის სტიპენდია: 

უნგრეთის მთავრობისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის 

(FAO) ერთობლივი სტიპენდიები 2021-22 სასწ. წლისათვის, ასევე  Erasmus+ 

ინსტიტუციური განვითარების პროექტი „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი 

სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

(INTEGRITY)“, „სწავლების თანამედროვე მეთოდები“ და  სხვა. ამასთანავე ხარისხის 

სამსახურთან ინტერივიურების ფარგლებში, რაც სტუდენტების მიერ იქნა 

დადასტურებული, თითოეულ სტუდენტს გააჩნია საკუთრი გვერდი, სადაც არჩეულ 

საგნებს, მიღებულ ქულას,  სილაბუსს ეცნობიან.  

 

2. სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ კორპორაციული ელექტრონული ფოსტა: 

სტუდენტი პირველ კურსზე ჩარიცხვისთანავე უზრუნველყოფილია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ  კორპორატიული ელექტორნული 

http://www.atsu.edu.ge/
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ფოსტით <<www.mail.atsu.edu.ge>>, რომლის ხელმისაწვდომობაც დადასტურებული იქნა 

სტუდენტებთან ინტერვიურების შედეგად, კერძოდ უმაღლესი საგანამანათლებო 

დაწესებულება მუდმივად აწვდის ინფორმაციას სტუდენტებს, მიმდინარე აკადემიური 

ღონისძიებების, სიახლეების, კონფერენციების, ახალი დამსაქმებლის მიერ 

გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ. სტუდენტები ეცნობიან აღნიშნულ ინფორმაციას და 

სარგებლობენ ელექტრონული ფოსტით.  

 

3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოქმედებს 2 (ორი) ონლაინ  სერვისი 

<<mterminal.atsu.ge>> და <<alumni.atsu.edu.ge>>,  რომელიც გახლავთ საკომუნიკაციო 

პლატფორმა სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის, დეკანის, ტუტორის, 

სტუდენტთა განვითარებისა და სერვისების დეპარტამენტის. აღსანიშნავია, რომ 

სტუდენტები იყენებენ სატელეკომუნიკაციო საშუალებებსაც პრობლემის არსებობის 

შემთხვევაში.  

4. აკადემიური პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, სტუდენტები დეკანის სახელზე 

აგზავნიან წერილობით შეტყობინებას კორპორაციული ფოსტის საშუალებით, რომელიც 

მიზნობრივად ნაწილდება შესაბამის სამსახურებზე, კერძოდ სტუდნტთა განვითარებისა 

და სერვისებისა და ხარისხის სამსახურზე. სტუდენტებთან ინტერვიურების შედეგად 

აღინიშნა, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი, მარტივი და გასაგები მეთოდია, რომელიც 

პრაქტიკაში ადაპტირებულია. ამასთანავე, ისინი სემესტრის ბოლოს, იღებენ კითხვარს, 

რომელიც არის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის შეფასების სისტემა.სტუდენტები 

ჩართულები არიან მიმდინარე აკადემიური პროცესების ცვლილებებთან დაკავშირებით და 

მათი აზრი პრიორიტეტულია უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულებისთვის, რაც 

გამოიხატა ახალი საგნების შეთავაზებაში, არსებულის მოდერნიზებასა და დახვეწაში.  

5. სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ფუნქციონირებს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და 

განვითარების სერვისები. ესენია: ტუტორი, ომბუცმენი, ფსიქოთერაპევტი. სტუდენტებს 

შეთავაზებული აქვთ კარიერული განვითარების ხელშეწყობის მიმართულება, რომელიც 

სტუდენტებს აცნობს ახალი მემორანდუმების, არსებულის ფარგლებში ვაკანტური 

ადგილებისა და საკონკურსო თემატიკის არსებობას. სტუდენტებთან ინტერვიურების 

შედეგად თვალსაჩინო გახდა „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“, 

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული 

სტუდენტები, რომლებსაც ინფორმაცია სწორედ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერისტეტმა გადასცა. ონლაინ გასაუბრების შედეგად დადასტურდა სტუდენტების 

უკუკავშირი უსდ-ს მიერ განხორციელებულ  ღონისძიებებზე.  

5. სამართლის სამაგისტრო პროგრამის შემადგენელი სილაბუსები მოიცავს 

საკონსულტაციო საათებს. მაგ. საგანში „შესავალი სამართლისმცოდნეობა“, სილაბუსის 

ავტორი: მამუკა შენგელია, მითითებულია როგორც საკონსულტაციო საათები, ასევე 

ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტა, სადაც სტუდენტს შეუძლია მიმართოს 

კითხვის არსებობის შემთხვევაში. აკადემიურ პერსონალთან ინტერვიურების შედეგად 

ნათელი გახდა, რომ ისინი მუდმივ კომუნიკაციას ამყარებენ სტუდენტებთან. 

სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის მხრივ, გამოირჩევა აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა.  

6. უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულება კურსდამთავრებულებთან ინარჩუნებს 

კომუნიკაციას, გამოკითხვის ფორმით. თვითშეფასების ანგარიშიშში არ იყო ასახული 
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სტუდენტთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების შესახებ ინფორმაცია. ექსპერტთა 

ჯგუფი დაინტერესდა აღნიშნული საკითხით და როგორც გაირკვა, უსდ-ს არ ჰქონდა 

ოფიციალური ინფორმაცია უწყებებიდან, კერძოდ სსიპ საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციიდან, სსიპ ნოტარიუსთა პალატიდან და სხვა. შესაბამისად, მექანიზმი, 

რომლითაც ისინი აწარმოებენ კურსდამთავრებულთა სტუდენტების მიღწევების აღწერას 

არის ბუნდოვანი.  ასევე ბუნდოვანია სტატისტიკა ამ ეტაპზე დასაქმებული 

კურსდამთავრებულების, ვინ განაგრძობს მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობასა და ვინ 

შეიცვალა მიმართულება. კურსდამთავრებულებთან გასაუბრებისას აღინიშნა, რომ 

დამსწრეთა 2-3 სტუდენტი განაგრძობდა იურიდიული მიმართულებით მოღვაწეობას.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 სამართლის სამაგისტრო პროგრამა- სილაბუსები; 

 სტუდენტებან, ხარისხის სამსახურთან, აკადემიურ პერსონალთან ინტერვიუ. 

 ვებგვერდი <<atsu.edu.ge>><<mterminal.atsu.ge>> <<alumni.atsu.edu.ge>>; 

 უსდ-ს მემორანდუმები, ხელშეკრულებები; 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის  პროგრამის 

განმახორციელებელმა პერსონალმა უნდა იზრუნოს კურსდამთავრებულების 

მიღწევების, საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების, დასაქმების, სწავლის 

გაგრძელების შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის მოპოვებაზე. ეს გახდება 

საფუძველი ოფიციალური სტატისტიკის გამჭვირვალე მექანიზმის შემუშავებისთვის, 

რაც წარმოაჩენს უსდ-ს სუსტ და ძლიერ მხარეს. კურსდამთავრებულებთან მუდმივი 

კომუნიკაცია წარმოადგენს პროგრამის განვითარების მნიშნველოვან საფეხურს. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

1.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

ფარგლებში მოქმედებს დოკუმენტი „სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსი“, რომლითაც 

ნათლად არ არის გაწერილი ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია და ფუნქციები.   „მეცნიერ-

ხელმძღვანელი უნდა იყოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, რომელსაც უნდა ქონდეს 

შესაბამისი ნაშრომები გამოქვეყნებული“ ნახსენებია სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსში. 

თუმცა რა კრიტერიუმებს უყენებს უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულება თავად 

ხელმძღვანელს, კერძოდ სჭირდება თუარა  დოქტორის ხარისხი, ან  სპეციალიზაცია, ეს 

ცალსახად არ იკითხება ამ დანაწესში. პროგრამის ხელმძღვანელებთან ინტერვიურების 

შედეგად დაისვა საკითხი, თუ რომელი დადგენილებით იყო გაწერილი ხელმძღვანელის 

ფუნქციები და მისი არჩევის წესი. ექსპერტთა ჯგუფის მიერ არაერთხელ იქნა 

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, თუმცა აღნიშნული საკითხი ღიად დარჩა.  

თავად თვითშეფასების ანგარიშის 3.2 მუხლში წერია: „აწსუ დადგენილებით ერთ 

პროფესორს შეუძლია 5 მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა.“ თუმცა, რომელ 

დადგენილებაზეა საუბარი, ექსპერთა ჯგუფისთვის არ გახდა ცნობილი. 

2. გადმოგზავნილი სამაგისტრო ნაშრომების გაცნობის შედეგად, დადგინდა რომ 2018 

წელს მაგისტრანტმა მირანდა შალამბერიძემ დაიცვა (საჯარო სამართალში) სამაგისტრო 

ნაშრომი თემაზე: „ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის 

სასამართლოში“  რომელსაც ხელმძღვანელობდა სამართლის დოქტორი რობინზონ 

ხურცილავა. სამართლის სამაგისტრო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

ჩამონათვალში საგნების მიხედვით (დანართში) განსაზღვრულია, რომ ბატონ რობინზონ 

ხურცილავა წარმართავას კურსს „სახელშეკრულებო დავების გადაწყვეტის სასამართლო 

პრაქტიკას“ , ის არის კერძო სამართლის სპეციალისტი და რა პრინციპით მორხდა მისი 

საჯარო სამართალში ხელმძღვანელად არჩევა, ეს საკითხი ბუნდოვანია.  

3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე 

მოქმედებს სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება რეცენზენტის მიერ, რომელიც გამოიყოფა 

სამაგისტრო ნაშრომის წინასწარი განხილვის კომისიის მიერ. „რეცენზენტად გამოიყოფა 

სამაგისტრო თემის შესაბამისი დარგის თეორიტიკოსი ან/და პრაქტიკოსი სპეციალისტი ან 

ორივე ერთდროულად.“  პირველ რიგში პრობლემური და ბუნდოვანია შემდეგი საკითხი: 

ა) დავუშვათ ხელმძღვანელი არის სამართლის დოქტორი, დარგის სპეციალისტი (არაერთი 
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კვლევით, ნაშრომით) რომელიც დადებით დასკვნას აძლევს სამაგისტრო ნაშრომს და 

მეორე მხრივ, გვყავს პრაქტიკოსი რეცენზენტი (სამართლის მაგისტრი) რომელმაც 

უარყოფითად შეაფასა სამაგისტრო ნაშრომი. სახეზეა ორი ურთიერთსაპირისპირო 

დასკვნა, ამ შემთხვევაში რა სამართლებრივი გზა არსებობს პროგრამის განხორციელებისას 

უსდ-ს მიერ წარმოდგნელი დოკუმენტაციით ვერ დგინდება, აღნიშნული საკითხი 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ დაისვა პროგრამის ხელმძღვანელებთან და მათი აზრი ორად 

გაიყო. აღნიშნული საკითხიც ბუნდოვანია. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უსდ-ს თვითშეფასების ანგარიში; 

 პროგრამის ხელმძღვანელებთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, 

აკადემიურ პერსონალთან ინტერვიუ; 

 პროგრამის სილაბუსები; 

 სამაგისტრო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის ჩამონათვალი საგნების 

მიხედვით; 

 ონლაინ ვებგვერდი <<atsu.edu.ge>><<mterminal.atsu.ge>> <<alumni.atsu.edu.ge>>; 

 უსდ-ს მემორანდუმები, ხელშეკრულებები; 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. 

რეკომენდაციები: 

 სამართლებრივად გაიწეროს ხელმძღვანელის არჩევის წესი, შერჩევის კრიტერიუმები, 

სტანდარტები, ფუნქციები და მოვალეობები.  

 დარეგულირდეს რეცენზენტისა და ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობები ნათლად 

და გარკვევით; გაიწეროს რეცენზენტის მიერ გაცემული დასკვნის სამართლებრივი 

შედეგი. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 
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              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

  
 

  

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

მისასალმებელია, რომ უსდ-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებაში, 

ჩართული არიან როგორც აკადემიური პერსონალი, ისე მოწვეული ლექტორები, 

რომლებიც პრაქტიკულ საქმიანობასაც ახორციელებენ, ვინაიდან თეორიისა და პრაქტიკის 

სინთეზის საუკეთესო შედეგებს იძლევა.  

 წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართულია 1 პროფესორი, 8 ასოცირებული პროფესორი და 12 

მოწვეული ლექტორი. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო 

და მოწვეული პერსონალის საერთო რაოდენობა არის 21, რომელთაგან 8 აფილირებული 

პერსონალია.  

 

აკადემიური პერსონალი  ფლობს სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელ 

კომპეტენციებს, რაც დგინდება მათი სამეცნიერო ხარისხებით, ბოლო 5 წლის სამეცნიერო 

ნაშრომებით ან/და პრაქტიკული გამოცდილებით. 

 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალი სწავლების გარდა ჩართულია სტუდენტების 

კონსულტირების და პროგრამის განვითარების პროცესებში. 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ირიცხება 50 აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი.  

 პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის - სტუდენტების 

რაოდენობასთან თანაფარდობა არის 1/2.5 აღნიშნული მონაცემები სამაგისტრო 

საფეხურისათვის მისაღებ მაჩვენებლად უნდა ჩაითვალოს. შესაბამისად, ეს თანაფარდობა 

საკმარისია პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად. აღსანიშნავია ისიც, რომ უსდ-ში  

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში ჩართული აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს 

შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას. 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული   ადამიანური რესურსი აკმაყოფილებს შედეგის 

გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტემციას.   აღნიშნული პერსონალის მიერ 

წარმოდგენილია სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი  დიპლომები, 

პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთები, გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები, პუბლიკაციები და სხვა საჭირო დოკუმენტაცია.  

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს კვალიფიციური ცოდნა და 

გამოცდილება, რათა გაუძღვეს დასახული მიზნებისა და შედეგების განხორციელებას. მას 

აქვს საქართველოს უნივერსიტეტებში კერძო სამართლის სწავლების 13-წლიანი 

გამოცდილება. 2014 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორია. ჩართულია პროგრამის განხორციელებაში, 

სტუდენტებისთვის ინდივინდუალურ კონსულტანციებში.   

 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა 

საკმარისია და ფარავს პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო მოთხოვნებს.   ჩართულია 
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15 ადმინისტრაციული პერსონალი, რაც შესაძლოა საკმარისი იყოს პროგრამის  აქტიური 

სტატუსის მქონე 50 სტუდენტის მომსახურებისათვის. ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება მათ მიერ განსახორციელებელ ფუნქციებს. 

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 

უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის 

წარმართვას, ასევე, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და მათზე დაკისრებული სხვა 

ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 სამუშაო აღწერილობები  

 პერსონალის პირადი საქმეები და ხელშეკრულებები 

 პროგრამის აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია  

 უსდ-ის დებულება; 

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 



58 

 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

 უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის 

თვითშეფასების ანგარიშის შესწავლის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და 

აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასევე 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის შესწავლისა და დამუშავების შედეგად გამოიკვეთა 

შემდეგი გარემოებები: უნივერსიტეტს აქვს ცენტრალიზებული ხარისხსის მართვის 

სამსახური. სამართლის სკოლა არის გაერთიანებული სხვა სპეციალობებთან ერთად.  

ინტერვიუების შედეგად ირკვევა შემდეგი: სტუდენეტებს აქვთ არაერთგვროვანი პოზიცია, 

სწავლების უკუკავშირთან დაკავშირებით, კერძოდ, 1. სტუდენტთა გამოკითხვა ტარდება 

წელიწადში ერთხელ; 2. სტუდენტთა გამოკითხვა ტარდება სემესტრში ერთხელ; 3. 

სტუდენტთა გამოკითხვის კონკრეტულ დროს ვერ ასახელებენ. სტუდენტთა 

უმრავლესობამ განაცხადა, რომ გამოკითხვა ტარდება სემესტრის ბოლოს, საბოლოო 

შედეგების გამოცხადების შემდეგ, რაც უარყოფითად უნდა შეფასდეს, რადგან არსებობს 

დიდი რისკი იმისა, რომ სტუდენტი იყოს სუბიექტური, საბოლოო შეფასების შესაბამისად. 

ასეთი პროცესი კი რეალურ შედეგებს ვერ იძლევა. სტუდენტთა დიდ ნაწილს არ აქვს 

ინფორმაცია, რა ფორმით ხდება გამოკთხვა, ეს კი მეტყველებს იმაზე , რომ მათ არ აქვთ 

ინფორმაცია უკუკავშირის არსებობაზე, შესაბამისად, მათი აქტიურობის მაჩვენებელი 

იქნება დაბალი და რეალური პრობლემების აღმოჩენა უსდ-სთვის იქნება ნაკლები 

შესაძლებლობის ან შეუძლებელი.   

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ უსდ-ს თვითშეფასების ანგარიშში არსებული სტატისტიკის 

მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა პროცენტულ მაჩვენებელს არის კლებადი, კერძოდ 2016 წელი - 

86%; 2017 წელი - 80% (-6%); 2018 წელი - 73% (-7%); 2019 წელი - 63% (-10%). ყურადსაღებია 

ის ფაქტიც, რომ კლების მაჩვენებელი მატულობს. უსდ არ ამახვილებს ამ უარყოფით 

დენტენციაზე ყურადღებას და მიაჩნია რომ სავლების ხარისხის მაჩვენებელთან კავშირი არ 

აქვს. თუმცა გამოკვლევა არ არის ჩატარებული. უსდ-ს ინტერვიუს დროს გამოთქვეს 

პოზიცია, რომ საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულების 

დასაქმება ვერ ხდება და ეს არის მიზეზიც, თუმცა პარტნიორ დამსაქმებელთა გამოკითხვის 

შედეგად ირკვევა, რომ კადრების მოთხოვნის დიდი წილი მოდის ამ სეგმენტზე. ახალ 

სამაგისტრო პროგრამის შემუშავების დროს რაიმე განსხვავებული მიდგომა არ იკვეთება. 
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როგორც მინიმუმ მოკვლეული უნდა იყოს მიზეზი, თუ რა იწვევს  კურსთამთავრებულთა 

პროცენტული კლების მაჩვენებელს. 

სტუდენტის უკმაყოფილების შემთხვევაში უსდ-ს არ აქვს გაწერილი კონკრეტული 

გასაჩივრების მექანიზმი და შეიცავს ბევრ ბიუროკრატიულ ბარიერს. სტუდენტი, 

რომელსაც პრეტენზია აქვს აკადემიურ თუ მოწვეულ პერსონალთან ვერ ახდენს თავისი 

უფლების რეალიზაციას, შესაბამისად არ ხდება კონკრეტული ფაქტის გამოვლენა, რამაც 

შესაძლოა საბოლოო ჯამში გავლენა იქონიოს აკადემიური თუ მოწვეული პერსონალის 

რეალურ შეფასებაზე. 

უსდ-სთან ვიზიტის დროს გამოირკვა, რომ აკადემიური/მოწვეული პერსონალისთვის 

უზრუნველყოფს საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობას, მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში როდესაც აწსუ-ს ორგანიზებით ხორციელდება საქართველოში. რიგ 

შემთხვევებში უზრუნველყოფს წიგნების გამოცემასა და სამეცნიერო ჟურნალებში 

სტატიების გამოქვეყნებას. აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალს გამოყოფილი აქვს 

სპეციალური დრო სტუდენტის კონსულტაციებისთვის. გამოკითხვებით დგინდება, რომ 

აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალს აქვს მაქსიმალური ხელშეწყოფა მისი მოვალეობის 

შესრულების უზრუნველყოფისათვის უსდ-ს მხრიდან. საგრანტო კონკურსის ან 

პირდაპირი წესით დაფინანსება აკადემიური თუ მოწვეული პერსონალის, საერთაშორისო 

კონფერენციაზე გასვლითი მონაწილეობა, სამეცნიერო კვლევის დაფინანსება უსდ-ს მიერ 

არ განხორციელებულა. უსდ-ს მიერ წარმოდგენილი საბიუჯეტო დოკუმენტაციის 

მიხედვით, პერსონალის კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის 

ანაზღაურების საკითხი ბუნდოვანია. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში თანდართული დოკუმენტაციით; 

 სამართლის სამაგისტრო პროგრამა/გეგმა; 

 სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი; 

 მემორენდუმები პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან; 

 აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტისას განხორციელებული ინტერვიუ უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან; 

 უნივერსიტეტის შიდა რეგულაცია. 

 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია ხარისხის კონტროლის მიზნით სტუდენტთა 

გამოკითხვისთვის განკუთვნილ დროდ შეირჩეს სემესტრის ბოლო, ფინალურ 

გამოცდამდე შუალედი და უსდ-მ უზრუნველყოს ამ კონკრეტული ინფორმაციის 

მიწოდება  სტუდენტებისთვის; 

 რეკომენდირებულია უსდ-მ ბიუჯეტში კონკრეტულად განსაზღვროს/გამოყოს 

მოწვეული/აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის ფინანსური 
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რესურსი და უზრუნველყოს საერთაშორისო კონფერენციებში გასვლითი 

მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 უსდ-ს ხარისხის სამსახურმა გამოიკვლიოს საჯარო სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა პროცენტული მაჩვენებლის მკვეთრად კლების 

მიზეზი და მიიღოს აღმოფხვრისთვის საჭირო ზომები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის 

თვითშეფასების ანგარიშის შესწავლის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და 

აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასევე 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის შესწავლისა და დამუშავების შედეგად გამოიკვეთა 

შემდეგი გარემოებები: ვინაიდან ვიზიტი განხორციელდა დისტანციურად, უსდ გააჩნია 

თუ არა აუდიტორიები აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 
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სწავლის შედეგების მისაღწევად, პირდაპირი წესით ვერ ირკვევა. თუმცა მოხერხდა 

დისტანციურად დათვალიერება აუდიტორიების. ვირტუალურად დათვალიერებით 

ირკვევა, რომ უსდ-ს აქვს დანამედროვე სტდანდარტების შესაბამისი აუდიტორიები, მათ 

შორის იმიტირებული სასამართო დარბაზი. ეს ყოველივე ხელს უწყობს სწავლების 

პროცესის განხორციელებაში და დადებითად შესაფასებელია. 

მოწვეულ/აკადემიურ პერსონალთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, 

ინტერვიუს დროს ირკვევა, რომ უსდ-ს აღჭურვილია აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა 

და ტექნიკით, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვას. 

მიუხედევად პანდემიისა უსდ უმეტეს შემთხვევაში თავისი ინიციატივით, რიგ 

შემთხვევებში სტუდენტის მოთხოვნით უზრუნველყოფს საჭირო ნორმატიული მასალისა 

თუ ლიტერატურის გაციფრულებას (ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში). ასევე სტუდენტს 

საჭიროების შემთხვევაში აქვს შესაძლებლობა, დისტანციურად სახლიდანვე ჰქონდეს 

წვდომა ელექტრონულ ბიბლიოთეკებზე ან/და ბაზებზე, რომლის მომსახურებითაც უსდ 

სარგებლობს. 

აწსუ-ს არის რამდენიმე ელ. პროგრამების ავტორიზირებული მომხმარებელი, თუმცა 

ინტერვიუს დროს მათგან აქცენტი გაკეთდა მხოლოდ www.ebsco.com-სა და აწსუ-ის ელ. 

ბიბლიოთეკაზე. ინტერვიუს დროს გაირკვა, რომ სტუდენტებს არ აქვთ ინფორმაცია მაცნეს 

საკანონმდებლო ბაზასთან წვდომის შესახებ. 

 

უსდ-ს მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშიდან ირკვევა რომ, აწსუ არის 

რამდენიმე ელ. ბაზის ავტორიზებული მომხმარებელი: 

 

მიღებული ინფორმაციით მთლიანობაში ირკვევა, რომ პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ 

აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური აღჭურვილობით, რაც საჭიროა 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომის დამადასტურებელი 

რესურსი  https://library.atsu.edu.ge/# ; 

 აკრედიტაციის ქსპერტთა ვიზიტისას განხორციელებული ინტერვიუ; 

 უსდ-ს ვირტუალური დათვალიერება. 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

https://library.atsu.edu.ge/
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 

პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება,  მიერ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო 

პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის შესწავლის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა 

და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერების 

შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი გარემოებები: უსდ-მიერ მოწოდებული ბიუჯეტი ზოგადი 

ხასიათის არის და გაწერილია ზოგადი წლიური ხარჯი, რითაც შეიძლება გამოვკვეთოთ, 

რომ უსდ-ს მიერ პრიორიტეტულია მაღალანაზღაურებადი აკადემიური/მოწევული 

პერსონალი. სტუდენტურ აქტივობებისთვისაც განსაზღვრულია მეტნაკლებად 

დაფინანსება. საერთო ჯამში უსდ-ს მიზანი მიღწევადია, თუმცა მასში არ არის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი გარანტირებული, კერძოდ უსდ-ს მოწვეული/აკადემიური 

პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის (საერთაშორისო კონფერენციებში 

გასვლითი მონაწილეობის, გრანტი კვლევითი კომპონენტის დასაფინანსებლად და აშ) 

ადეკვატური ფინანსები. ეს ყოველივე კი უსდ-ს მიზნის მიღწევაში ხელს უშლის. 

ბიუჯეტის დაფინანსების წყაროები ნაწილობრივ ბუნდოვანია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ბიუჯეტი; 

 უსდ-ის დებულება 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში თანდართული დოკუმენტაციით; 

 აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტისას განხორციელებული ინტერვიუ უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებისთან. 
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რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

 
 

   

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 
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აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 

იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება „აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის კონცეფციას“ ( 

აკადემიური საბჭოს დადგენილება - 09.02.2018, #49(17/18)), რომლის ძირითადი მიზანია: 

- უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული მიზნების ეფექტიანი განხორციელების 

უზრუნველყოფა; 

- უნივერსიტეტის საქმიანობის ფარგლებში სასურველი დონის ხარისხის უზრუნველყოფა, 

რაც 

განსაზღვრულია უნივერსიტეტის შიდა სტანდარტებითა და კრიტერიუმებით; 

- უნივერსიტეტის საქმიანობის განათლების სფეროში მოქმედი საქართველოს 

კანონმდებლობის, 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტებისა 

და 

სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, რათა მიღწეული იქნეს 

ინსტიტუციური ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

უწყვეტობა; 

- უნივერსიტეტის საქმიანობის შედეგების რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე აღიარება და 

საერთაშორისო დონეზე ცნობადობის ამაღლება; 

- ყველა პროცესის ინტერნაციონალიზაციისა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან 

ორმხრივად მომგებიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. 

 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით, პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

მექანიზმებს.  პროგრამაში ჩართული პერსონალის თანამშრომლობა შიდა ხარისხის 

შეფასებაში გამოიხატება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის 

სპეციალურ ფორმებსა და შედეგებში. თვითშეფასების ანგარიშიდან, ასევე, ინტერვიუს 

შედეგად, დგინდება, რომ პროგრამაში ჩართული პერსონალის ნაწილი თვითშეფასების 

ანგარიშზე მომუშავე ჯგუფის ფორმატში ჩართული იყო პროგრამის შემუშავებაში.  

 

უსდ-ში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობა დაფუძნებულია აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის კონცეფციაზე. ასევე, 

გაწერილია ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და პროცედურები.  

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი ფორმა - 

თვითშეფასების ანგარიში - შესაბამისი მიზნით შექმნილი ჯგუფის მიერ იქნა 
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შემუშავებული. თუმცა, ასეთი შიდა შეფასების პროცესისთვის აუცილებელი ბევრი 

მონაცემი არ იქნა სრულფასოვნად მოძიებული, რაც ართულებს შიდა შეფასების პროცესის 

დაგეგმარებისა და განხორციელების პროცესის სრულფასოვან შეფასებას. კერძოდ, 

სტუდენტთა პროგრესია არასრულფასოვანია, არ არის მოწოდებული სასერტიფიკატო 

გამოცდების შედეგების შესახებ ინფორმაცია, არ არის წარმოდგენილი 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი, რაც ართულებს პროგრამის  შედეგების 

რეალისტურ შეფასებას. შესაბამისად, შიდა ხარისხის შეფასების პროცესში, 

რეკომენდირებულია, მონაცემთა, მათ შორის, პროგრამის სტატისტიკური/რაოდენობრივი 

მაჩვენებლების, სწორად განსაზღვრა, შეგროვება, ანალიზი და მიღებული შედეგების 

პროგრამის განვითარებისათვის გამოყენება. 

 

პროგრამასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების, თვითშეფასების ანგარიშის 

თანახმად, პროგრამაში ჩართული პერსონალი ითვალისწინებს შიდა ხარისხის შეფასების 

შედეგებს. თუმცა, თვითშეფასების ჯგუფთან და პროგრამის ხელმძღვანელებთან 

შეხვედრისას დადგინდა, რომ პროგრამასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, 

უმეტესწილად თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობისას იქნა მიღებული, მაგალითდ, 

პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების ფორმირების შესახებ გადაწყვეტილებები. 

 

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან მიმართებით, წარმოდგენილია 

აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის ფორმა, 2017-2019 წლის აკადემიური პერსონალის 

გამოკითხვის შედეგები, სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა, სასწავლო კურსისა და 

ლექტორის შეფასების კითხვარი, კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის ფორმა, შრომის 

ბაზრისა და დამსაქმებელთა  მოთხოვნის ანალიზი. სასწავლო კურსისა და ლექტორის 

შეფასების შედეგები და მათი ანალიზი და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები 

და ანალიზი საერთოდ არ არის წარმოდგენილი (კურსდამთავრებულთა გამოკითხვაზე 

მითითებულია თვითშეფასების ანგარიშში, თუმცა წარმოდგენილ დოკუმენტებში მისი 

მოძიება ვერ მოხერხდა), ხოლო აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგების გარდა, 

ყველა სხვა შემთხვევაში, ძირითადად, ერთი წლის გამოკითხვის შედეგებია 

წარმოდგენილი. შესაბამისად, რეკომენდირებულია, გამოკითხვა და მიღებული შედეგების 

ანალიზი პერმანენტულად ხორციელდებოდეს და ეს აისახოს სააკრედიტაციო 

დოკუმენტებსა და თვითშეფასების ანგარიშში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 თვითშეფასების ჯგუფის სხდომის ოქმი; 

 „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

კონცეფცია“ (აკადემიური საბჭოს დადგენილება - 09.02.2018, #49(17/18)); 

 პროგრამასთან დაკავშირებული რაოდენობრივი მაჩვენებლები; 

 უსდ-ის მიერ ჩატარებეული გამოკითხვის ფორმები და შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები. 
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რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა, სტუდენტთა და 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა და მიღებული შედეგების 

ანალიზი პერმანენტულად (წლების განმავლობაში უწყვეტად) ხორციელდებოდეს; 

 შიდა ხარისხის შეფასების პროცესში, რეკომენდირებულია, მონაცემთა, მათ შორის, 

პროგრამის სტატისტიკური/რაოდენობრივი მაჩვენებლების, სწორად განსაზღვრა, 

შეგროვება, ანალიზი და მიღებული შედეგების პროგრამის განვითარებისათვის 

გამოყენება. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უსდ უნდა იყენებდეს გარე ხარისხის შეფასების ფორმად ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ, აკრედიტციის საბჭოს მიერ გაცემულ 

სააკრედიტაციო რჩევებსა და რეკომენდაციებს.  

 

აკრედიტაციის 5.2 სტანდარტი გარე ხარისხის შეფასებას ეხება, რომლის კონტექსტშიც, 

უსდ-ს გარე შემფასებლის დასკვნა აქვს და ამ დასკვნის ფარგლებში გაცემული 

რეკომენდაციები აქვს მითითებული. უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამის გარე ხარისხის 

შეფასების ფორმად, აკრედიტაციის სტანდარტის თანახმად, აღებულია ეროვნული ან/და 

საერთაშორისო აკრედიტაციის დროს მიღებული რეკომენდაციები. შესაბამისად, გარე 

კოლეგიალური შეფასება აუცილებლად უნდა იქნეს გამიჯნული ხარიხსის გარე შეფასება-

მონიტორინგისაგან და მიეთითოს 5.3 სტანდარტში. 

 

გარე ხარისხის შეფასება, რომელიც გულისხმობს ეროვნული ან/და საერთაშორისო 

აკრედიტაციის დროს მიღებული რეკომენდაციების მიღებას, მათი გათვალისწინებისკენ 

გადადგმული ნაბიჯებისა და მიღბული შედეგების შესახებ ინფორმაციას. სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამასთან მიმართებით, ასეთი ტიპის რეკომენდაციებზე აქცენტი საერთო 

არ არის გაკეთებული. შესაბამისად, რეკომენდირებულია, გარე ხარისხის შეფასების დროს 

მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინებისა თუ გაუთვალისწინებლობის, მათ 

საფუძველზე პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ მონაცემები 

თვითშეფასების ანგარიშში აისახოს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, გარე ხარისხის შეფასების დროს მიღებული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებისა თუ გაუთვალისწინებლობის შესახებ მონაცემები 

თვითშეფასების ანგარიშში აისახოს. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის: 

 სასურველია, გარე კოლეგიალური შეფასება გაიმიჯნოს ხარისხის გარე შეფასება-

მონიტორინგისაგან. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება უსდ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის 

კონცეფციისა და პოლიტიკის თანახმად ხორციელდება. უსდ-ის მიერ წარმოდგენილი 

თვითშეფასების ანგარიშიდან ირკვევა, რომ ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ განხორციელებული მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების 

შედეგები ეგზავნება სამართლის დეპარტამენტს პროგრამის დადგენილ რეგულაციებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. თუმცა, ინტერვიუირების შედეგად დადგინდა, რომ ეს 

მექანიზმი რეალურად არ მუშაობს, რამდენადაც პროგრამის მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების შემუშავება მოხდა თვითშეფასების ჯგუფის ფორმატში და არა ზემოთ 

აღწერილი პროცედურებისა და საფეხურების გავლის შედეგად. რა თქმა უნდა, 

თვითშეფასების ჯგუფში შედიოდა ყველა დაინტერესებული პირი, მაგრამ ის 

(თვითშეფასების ჯგუფი) არ არის უფლებამოსილი პროგრამის მიზნები და შედეგები 

ჩამოაყალიბოს. შესაბამისად, რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების 

შემუშავება მოხდეს შესაბამისი მიმართულების აკადემიური პერსონალის, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობით, რომლის შემდგომ ეტაპზეც შეიქმნება თვითშეფასების ჯგუფი და 

დამტკიცებული პროგრამის თვით-შეფასებას განახორციელებს.  

 

თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად, სტუდენტთა, დამსაქმებელთა, 

კურსდამთავრებულთა და აკადემიური პერსონალის გამოკითხვას (გამოკითხვის 
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შედეგების განხილვა-გაანალიზება დეპარტამენტის სხდომებზე, დეპარტამენტის 

სხდომებზე შემუშავებული რეკომენდაციების დამტკიცება ფაკულტეტის საბჭოზე) - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სასწავლო 

პროცესის სრულყოფისა და სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის მიზნით ერთ-

ერთ მექანიზმად. თუმცა, მაგალითად, სტუდენტთა გამოკითხვა და მისი შედეგების 

ანალიზი 2016-2017 წლებშია განხორციელებული, რომელთა შედეგები სრულფასოვანი 

დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას ნაკლებად იძლევა. შესაბამისად, 

რეკომენდირებულია, პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ყველა 

დაინტერესებული პირის მონაწილეობით მინიმუმ ყოველწლიურად ხორციელდებოდეს.  

 

უსდ-ს აქვს ლექციაზე, სააუდიტორო დაკვირვების ფორმაც, რაც პროგრამის 

მონიტორინგის მეთოდად გამოიყენება. სააუდიტორიო მუშაობაზე დაკვირვება ხდება 

როგორც პროგრამის ხელმძღვანელის და ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ, 

ისე აწსუ-ს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული „ურთიერთდასწრების მექანიზმის“ 

შესაბამისად. ურთიერთდასწრება ითვალისწინებს წინასწარ შედგენილი გრაფიკის 

მიხედვით კოლეგების დაკვირვებას სააუდიტორიო მუშაობაზე. 

 

პროგრამის მონიტორინგის მიზნით, უსდ-ის მიერ გამოყენებულია გარე ექსპერტის 

შეფასება, რომელიც წარმოდგენილია 5.2 სტანდარტის აღწერილობით ნაწილში. თუმცა, 

გარე შეფასება ასახული უნდა იყოს მიმდინარე, 5.3 სტანდარტაში. გარე კოლეგიალური 

შეფასებისას გაცემული რეკომენდაციები შესრულებულია. 

 

პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების მიზნით, აკრედიტაციის 

სტანდარტის მოთოვნათა მიხედვით, რეკომენდირებულია, სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამა დადარებულ იქნეს უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან, 

მიღებული შედეგები გაანალიზდეს და ანალიზის შედეგები გამოყენებულ იქნეს 

პროგრამის განვითარების მიზნით.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 აკადემიური მოსწრების შედეგების კვლევის შედეგები; 

 ურთიერთდასწრების ოქმები; 

 ურთიერთდასწრების პოლიტიკა; 

 გარე ექსპერტის შეფასება; 

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შემუშავება მოხდეს 

შესაბამისი მიმართულების აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობით; 
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 რეკომენდირებულია, პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ყველა 

დაინტერესებული პირის მონაწილეობით მინიმუმ ყოველწლიურად 

ხორციელდებოდეს; 

 პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების მიზნით, აკრედიტაციის 

სტანდარტის მოთხოვნათა მიხედვით, რეკომენდირებულია, სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამა დადარებულ იქნეს უცხოური უნივერსიტეტების 

ანალოგიურ პროგრამებთან, მიღებული შედეგები გაანალიზდეს და ანალიზის 

შედეგები გამოყენებულ იქნეს პროგრამის განვითარების მიზნით. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: სამართლის 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 72 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

  
 

  

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

   
 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

 
 

   

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
 

 
   

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე 

გიორგი მახარობლიშვილი 

 

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ი  

ზვიად როგავა 

 

 

 

 

დავით ელისაბედაშვილი 

 

 

სესილი ქადარია 
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