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სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე

 
1.  გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები:
1.1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი
პუნქტის,  „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის
პირველი პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4
მაისის №65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში აკრედიტაციის
დებულების) 27  მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების2

აკრედიტაციის საბჭო (შემდგომში - საბჭო) სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის პროექტზე წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი
მოსმენის გამართვის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის
დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ5

მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „გ“5

ქვეპუნქტისა და ამავე დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „დ“6

ქვეპუნქტის  შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციაზე უარის თქმის
თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საბჭო, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამა
აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას ერთ სტანდარტთან მიმართებით
მაინც შეფასდა, როგორც „არ არის შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“,
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1.3. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის თანახმად,
აკრედიტაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში:  
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება კარგავს შესაბამის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის
მიღების უფლებას;  
ბ) ის სტუდენტი, რომელიც სწავლობდა სახელმწიფო დაფინანსებით, უფლებამოსილია
გადავიდეს სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და მისთვის გამოყოფილი
სახელმწიფო დაფინანსების დარჩენილი ოდენობა გადაიტანოს ამ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე;  
გ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წყვეტს რეგულირებადი, მასწავლებლის
მომზადებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას. ამ შემთხვევაში
სტუდენტებს 5 წლის განმავლობაში უჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი და უფლებამოსილი
არიან ისარგებლონ მობილობის უფლებით.
1.4 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის 22 - ე მუხლის 3  პუნქ5

ტის მიხედვითთუ აკრედიტაციაზე უარის თქმის ან აკრედიტაციის გაუქმების შესახებ
გადაწყვეტილება სასწავლო წლის განმავლობაში იქნება მიღებული, აკრედიტაციის საბჭო
უფლებამოსილია, შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების შუამდგომლობისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით, სასწავლო პროცესის
უწყვეტობის მიზნით, აკრედიტაციის დარჩენილი ვადის მიუხედავად, სათანადო
გადაწყვეტილებით მოსწავლეებს/სტუდენტებს მიმდინარე სასწავლო წელი შესაბამის
საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტებულ რეჟიმში დაასრულებინოს და აკრედიტაციის
გაუქმების შესახებ ან ხელახალ აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების
ძალაში შესვლის თარიღად არაუგვიანეს მიმდინარე სასწავლო წლის დასრულების თარიღი
მიუთითოს.
1.5. აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7  პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია, 5 1

დასაბუთებული არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილებების ძალაში
შესვლის თარიღი.  1

1.6 აკრედიტაციის დებულების 27  მე-3  პუნქტის შესაბამისად, თუ აკრედიტაციაზე უარის5 2

თქმის შესახებ ან აკრედიტაციის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება სასწავლო წლის
განმავლობაში იქნება მიღებული, აკრედიტაციის საბჭო უფლებამოსილია, შესაბამისი
საგანმანათლებლო დაწესებულების შუამდგომლობისა და მოსწავლეების/სტუდენტების
კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით, სასწავლო პროცესის უწყვეტობის მიზნით,
აკრედიტაციის დარჩენილი ვადის მიუხედავად, სათანადო გადაწყვეტილებით
მოსწავლეებს/სტუდენტებს მიმდინარე სასწავლო წელი შესაბამის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე აკრედიტებულ რეჟიმში დაასრულებინოს და აკრედიტაციის გაუქმების შესახებ ან
ხელახალ აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად
არაუგვიანეს მიმდინარე სასწავლო წლის დასრულების თარიღი მიუთითოს.
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება 
2.1. 2020 წლის 25 სექტემბერს სსიპ - სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სსიპ -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში -ცენტრი) წარმოადგინა
№892841 სააკრედიტაციო განაცხადი „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 22 ოქტომბრის № 1026261 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ -
სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად.
ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 09 ნოემბერს №1080076 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა
ჯგუფი, რომელმაც 2020 წლის 3 და 4 დეკემბერს განახორციელა დისტანციური ვიზიტი
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დაწესებულებაში, ხოლო 2021 წლის 09 ნოემბერს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა
დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა
შემდეგნაირად:
 

 
 

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
 

 √   

 
2.3 საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის
პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული
პოზიცია,
2.4.ზეპირი მოსმენა გაიმართა   სააკრედიტაციო განაცხადის, აკრედიტაციის2021 წლის 4 მარტს.
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის
მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის, ასევე
სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ
სრულად გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასებები.
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის
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22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის 3  პუნქტის, ამავე5

კანონის 24-ე მუხლის, ასევე, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27 - ე2 5

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის 3   და მე-5 პუნქტების, 27  მუხლის2 6

პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და
შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ
კენჭისყრის შედეგად, 18 ხმით არცერთი ხმის წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
1. უარი ეთქვას სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამ გადაწყვეტილების
დანართი №1-ით გათვალისწინებულ „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამას აკრედიტაციის მინიჭებაზე.
2. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შუამდგომლობისა და სტუდენტების
კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით, სასწავლო პროცესის უწყვეტობის მიზნით,
სტუდენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა მიმდინარე სასწავლო სემესტრი - 2021 წლის 04 მარტიდან
2021 წლის 9 ივლისამდე დაასრულონ აკრედიტებულ რეჟიმში.
3. ცნობილ იქნას „სისხლის სამართლის“სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად
(დანართი №2).
4. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 19 მარტის №257551 სხდომის ოქმის №03 ნაწილი ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
 
5. აკრედიტაციის საბჭომ გაიზიარა ექსპერტთა მიერ გაცემული რეკომენდაციები:
5.1.რეკომენდირებულია სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
მიზნები, სამართლის დარგობრივი მახასიათებლების შესაბამისად, არა ზოგადად, არამედ
უფრო ნათლად და დეტალურად ასახავდეს, კონკრეტულად თუ რა ცოდნის მქონე
კურსდამთავრებულს მოამზადებს საგანმანათლებლო პროგრამა;
 
5.2.პროგრამის სწავლის შედეგები ფოკუსირებული უნდა იყოს სტუდენტის მიღწევებზე და
ასახავდეს არა მხოლოდ იმ უნარებს, პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომელსაც
სტუდენტი შეიძენს პროგრამის დასრულებისას, არამედ იმ ცოდნასაც, რომელიც სისხლის
სამართლის მაგისტრის ხარისხის მქონე პირს უნდა გააჩნდეს პროგრამის დასრულებისას.
რეკომენდირებულია პროგრამის სწავლის შედეგებშიაისახოს თუ რა უნდა იცოდეს,
გაიგოს/გაიაზროს სტუდენტმა სასწავლო პროცესის დასრულებისას;
 
5.3. რეკომენდირებულია პირდაპირი მეთოდებით პროგრამის სწავლის შედეგების
შეფასებისათვის გამოიყენებოდეს საგანმანათლებლო პროგრამის ის სასწავლო კურსები ან
კომპონენტები, რომლებშიც კურიკულუმის რუკის მიხედვით ხდება პროგრამის სწავლის
შედეგების განმტკიცება და არა ე.წ. ნებაყოფლობითი კრებსითი გამოცდების გზით;
 
5.4. რეკომენდირებულია პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები
განისაზღვროს უფრო კონკრეტულად და გამჭირვალედ. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობად
მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს ინგლისური ენის B2 დონის ცოდნაც;
 
5.5. სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში
შეთავაზებული სასწავლო კურსების სილაბუსში (ს/კ „სამართლებრივი კომუნიკაცია“, ს/კ
„პროფესიული ეთიკა“, ს/კ „ევროკავშირი, ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი
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დაახლოვება“, ს/კ „აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები/სამეცნიერო წერის საბაზისო
უნარები“, ს/კ „დანაშაულის მოძღვრება“, ს/კ „სისხლის სამართლის პროცესი და სასამართლო
პრაქტიკა“, ს/კ „მტკიცებითი სამართალი“, ს/კ „სისხლისსამართლებრივი დევნის
დისკრეციულობა, განრიდება და მედიაცია“, ს/კ „შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი“,
ს/კ „ქმედების იურიდიული შეფასების (სუბსუმციის) და დანაშაულად კვალიფიკაციის
პრობლემები“, ს/კ „საერთაშორისო სისხლის სამართალი: თეორია და პრაქტიკა“, ს/კ „ევროპული
სისხლის სამართალი“, ს/კ „ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში“) მე-13 და
მე-14 თემები, ხოლო სასწავლო კურსში „დანაშაულობის პრევენციის თანამედროვე მოდელები“
მე-11 და მე-12 თემები, განსახილველი საკითხები და სასწავლო ლიტერატურა აბსოლიტურად
იდენტურია, რაც ინტერვიუს პროცესში ვერ იქნა ახსნილი და დასაბუთებული აკადემიური და
მოწვეული პერსონალის მიერ. სტუდენტთა ყოველკვირეული დატვირთვის ოპტიმიზაციის
მიზნით, რეკომენდირებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო და არჩევით
სასწავლო კურსების სილაბუსებში განსახილველი საკითხები გადანაწილდეს ისე, რომ
აღმოიფხვრას მათი დუბლირება;
 
5.6. სასწავლო კურსი - პროფესიული ეთიკა - მოიცავს მოსამართლის, ადვოკატის,
პროკურორის, ნოტარიუსის საქმიანობის ეთიკური პრინციპების სწავლებას. სამართლის
დარგობრივი მახასიათებელის მოთხოვნათა გათვალისწინებით რეკომენდირებულია
ადვოკატის, პროკურორის, ნოტარიუსის საქმიანობის ეთიკური პრინციპების სწავლება
გადატანილი იქნეს საბაკალავრო საფეხურზე, ხოლო სამაგისტრო საფეხურზე უფრო მეტი
აქცენტი გაკეთდეს სამოსამართლო ეთიკის სტანდარტებისა და მოსამართლის
ღირებულებებითი ასპექტების სწავლებაზე;
 
5.7. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლის დარგობრივი მახასიათებელის თანახმად, სტუდენტი
ხსნის ევროკავშირის სამართლის გავლენის მნიშვნელობას ქართული სამართლის
განვითარებაზე, სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით, რეკომენდირებულია სავალდებულო სასწავლო კურსის „ევროკავშირი,
ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი დაახლოვება“ ნაცვლად, სტუდენტებს
შეეთავაზოთ საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსი - „ევროპული სისხლის
სამართალი“, რომლის მიზნები,სწავლის შედეგები, თემატიკა და ლიტერატურა სრულიად
შეესაბამება სამართლის დარგობრივი მახასიათებელის მოთხოვნებს;
 
5.8. მთელ რიგ სასწავლო კურსებში (დანაშაულის მოძღვრება, მტკიცებითი სამართალი,
შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი, საერთაშორისო სისხლის სამართალი: თეორია და
პრაქტიკა, ევროპული სისხლის სამართალი) დასაზუსტებელია სწავლის შედეგები
პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის ნაწილში. კერძოდ, საკითხის ანალიზი და სინთეზი
- ეს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარებია. რეკომენდირებულია აღნიშნულ სასწავლო
კურსებში გასწორდეს სწავლის შედეგები პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის ნაწილში
ბლუმის განახლებული ტაქსონომიის გათვალისწინებით;
 
5.9. სამართლის დარგობრივი მახასიათებელის მოთხოვნათა გათვალისწინებითა და
სამაგისტრო ნაშრომის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად რეკომენდირებულია
სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შემუშავდეს
სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, შესრულებისა და შეფასების წესი, რომელიც
დეტალურად აღწერს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის, შეფასების პროცედურებსა და შეფასების
კრიტერიუმებს, ასევე ეტაპობრივ და თანმიმდევრულ პროცესებს, რაც გულისხმობს კვლევითი
პროცესების სისტემატიზაციას, მათ შორის, ხელმძღვანელის მხრიდან კვლევის
მიმდინარეობაზე პერიოდული ზედამხედველობისა და სტუდენტისთვის უკუკავშირის
მიწოდების პროცედურებს. აღნიშნულმა წესმა უნდა უზრუნველყოს სტუდენტის მიერ
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სისხლის 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;
 
5.10. რეკომენდირებულია უსდ-მ, უნივერსიტეტში არსებული რეგულაციების შესაბამისად,
შეისწავლოს ნ. კ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი „ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების
სისხლისსამართლებრივი დახასიათება და მისი კვალიფიკაცია“ (2018 წელი), ა.გ.-ის
სამაგისტრო ნაშრომი „ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების სისხლისსამართლებრივი
დახასიათება და მისი კვალიფიკაცია“ (2017 წელი), გ.ჩ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი „მოწმის
გამოკითხვისა და დაკითხვის წესი სისხლის სამართალწარმოებისას“ (2019 წელი), მ.ლ.-ის
სამაგისტრო ნაშრომი „მოწმის დაკითხვისა და გამოკითხვის თავისებურებანი სისხლის
სამართალში“ (2018 წელი), მ.გ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი „აღკვეთის ღონისძიებები სისხლის
სამართლის პროცესში“ (2020 წელი), ლ.ზ.-ის სამაგისტრო ნაშრომი „აღკვეთის ღონისძიებები
სისხლის სამართლის პროცესში“ (2019 წელი) და აკადემიური კეთილსინდისიერების
დარღვევის ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები;
 
5.11. რეკომენდირებულია უსდ-მ გაითვალისწინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის სტანდარტებისა და სამართლის დარგობრივი მახასიათებელის მოთხოვნები და
სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შეიმუშაოს
სტუდენტთა პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მექანიზმი, რომელიც
გაითვალისწინებს პრაქტიკული კომპონენტის ფორმატს, ფორმატის შესაბამისად სტუდენტთა
რაოდენობას, პარტნიორი ორგანიზაციების ადამიანურ, მატერიალურ რესურსებსა და სხვ.
ამასთან, ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტში დეტალურად უნდა აღიწეროს მხარეთა
უფლებები და მოვალეობები, მათ შორის, სტუდენტების სავარაუდო რაოდენობა, პრაქტიკის
მიზანი და ხანგრძლივობა;
 
5.12. რეკომენდირებულია სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის როგორც
აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალს, ასევე სტუდენტებს გააჩნდეთ საკანონმდებლო ბაზასთან
უშუალო წვდომის შესაძლებლობა. უნივერსიტეტმა უნდა შეიძინოს „საკანონმდებლო მაცნე“- ს
ის ვერსია ან ჩართოს ავტორიზებული მომხარებელების ის რაოდენობა, რაც საშუალებას
მისცემს მომხმარებლებს დამოუკიდებლად და შეუფერხებლად ისარგებლონ ვებ-გვერდის
სერვისებით, როგორც უნივერსიტეტიდან, ისე უნივერსიტეტის ფარგლებს გარედან;
 
5.13. პროგრამის საჭიროებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით,
რეკომენდირებულია უსდ-მ გაზარდოს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის
მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელების ხელშემწყობი ფინანსური
რესურსების მოცულობა;
 
5.14. რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგების პირდაპირი მეთოდებით შეფასების
გეგმაში დეტალურად აისახოს როგორც შეფასების მეთოდები, ისე შეფასების განხორციელების
დრო, შეფასების ფორმები და სამიზნე ნიშნულები;
 
5.15. რეკომენდირებულია, ხარისხის უზრუნველყოფის გარე შეფასება გაიმიჯნოს
კოლეგიალური, განმავითარებელი შეფასებისაგან და აკრედიტაციის პერიოდში გაცემული
რეკომენდაციები და მათი შესრულება აისახოს თვითშეფასების ანგარიშში;
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5.16. საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსისა და სასწავლო კურსებით ფორმირებული ბადის
მონიტორინგის, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების მიზნით,
რეკომენდირებულია უსდ-მ განახორციელოს საგანმანათლებლო პროგრამის შედარებითი
ანალიზი უცხო ქვეყნების უნივერსიტეტების (მათ შორის, პარტნიორი უნივერსიტეტების)
ანალოგიურ საგანმანათლებლო პროგრამებთან.
 
6. საბჭოს გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 9 ივლისს.
 
7. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის II შესახვევი №2, ან თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით
შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.eqe.ge) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო

საბჭოს თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ



დანართი №1 

 

№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება სისხლის სამართალი 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა -  

3 სტატუსი აკრედიტებული 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

2012 წლის 13 სექტემბრის 

N381 გადაწყვეტილება 

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება 

სისხლის სამართალი 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 

7 დაშვების წინაპირობები -  

8 კვალიფიკაციის დონე  მე -7 

9 კვალიფიკაციის დასახელება სისხლის სამართლის 

მაგისტრი 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითებით 

-  

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F 

– 2013) 

0421 სამართალი 

12 სწავლების ენა ქართული 

13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 120 

14 განხორციელების ადგილი საქართველო, 0800, ქ. 

ახალციხე, რუსთაველის 

ქუჩა N113, უნივერსიტეტის I 

- ლი კორპუსი 

15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლა - სწავლების უფლებამოსილება 

-  

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2021 წლის 9 ივლისი 

17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის 

წარმოსადგენად/მონიტორინგის 

განსახორციელებლად  განსაზღვრული ვადა 

-  

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი -  

 


