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სამართლის მაგისტრი
Master of Law

კვალიფიკაცია
პროგრამის

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტი;

მიზნები

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მაგისტრანტისთვის პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის
აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება და დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევისათვის საჭირო
უნარების განვითარების ხელშეწყობა; სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი
შეძლებს: სახელმწიფო სასერთიფიკატო გამოცდის ჩაბარებას, რაც აუცილებელია იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში მისაღებად და ადვოკატისა და პროკურორის თანამდებობების დასაკავებლად.
სამაგისტრო

პროგრამის

მიზანს

წარმოადგენს

ასევე,

კურსდამთავრებულმა

შეძლოს

დავების

გადაწყვეტის თანამედროვე მეთოდების და მიდგომების სწორი და ეფექტური გამოყენება, სწორი
სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღება და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება, ადგილობრივ
და საერთაშორისო იურიდიულ წრეებთან კომუნიკაციის დამყარება,

მოწინავე გამოცდილებების და

ინოვაციების გაზიარება, სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სტრატეგიულად დაგეგმვა და სწავლის

გაგრძელება დოქტორანტურაში, თავისი კომპეტენციების გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში;
პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს ექნება შესაბამისი კვალიფიკაცია; პროგრამა
ამზადებს კურსდამთავრებულებს მოსამართლის, პროკურორისა და ადვოკატის პროფესიებისათვის
სახელმწიფო სასერთიფიკატო გამოცდის ჩასაბარებლად და გამოუმუშავებს მას კვლევის უნარს.

სწავლის

ცოდნა და გაცნობიერება

შედეგები
ზოგადი კომპეტენციები:

➢ სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რის საფუძველზეც მაგისტრს შესწევს უნარი შეიმუშაოს ახალი,
ორიგინალური იდეები, მაგისტრს გაცნობიერებული ექნება ცალკეული

პრობლემების

გადაჭრის

გზები;

დარგობრივი კომპეტენციები:
➢ აქვს სამართლის სფეროში (კერძო, სისხლის და საჯარო მიმართულებით) არსებული სამართლის
პრინციპების, ინსტიტუტების, თავისებურებების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მაგისტრს აძლევს
სამართლის სფეროში დასმული კომპლექსური პრობლემების გააზრებისა და გადაწყვეტის და მათი
გადაჭრის გზების განსხვავებული და ახლებური ხედვის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას;
➢ აქვს

კონკრეტული

ფაქტის

გამოკვლევის

იურიდიული

მეთოდების,

კონკრეტული

ფაქტის

მომწესრიგებელი ზოგადი იურიდიული ნორმის შერჩევის მეთოდების (კანონის ახსნა-განმარტების
ხერხების,

პრეუმფციის,

ფიქციის),

სამართლებრივი

ღირებულებების

პოზიციიდან

ფაქტის

ინტერპრეტაციის ცოდნა;
➢ შეუძლია კერძო, სისხლის და საჯარო მიმართულებით სამართლებრივ სივრცეში არსებული
ფუძემდებლური საწყისების შეცნობა, რომლებიც განსაზღვრავენ

შესაბამისი მიმართულების

დარგების, ცალკეული ინსტიტუტების სიღრმისეულ არსს და მნიშვნელობას;
➢ შეუძლია

სამართალწარმოებიs

ამოცანებიs

წარმატებიT

გადაწყვეტაზე

ორიენტირებული

უმნიშვნელოვანესi სამართლებრივi იდეებიs, სახელმძღვანელo დებულებების გააზრება და სხვა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
ზოგადი კომპეტენციები:
მაგისტრს შეუძლია:
➢ ახალ და გაუთვალისწინებელ გარემოში თავისუფლად მოქმედება, კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდების გამოყენებით; ასევე მაგისტრს შესწევს უნარი კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური და სრულიად ახალი გზები მოიძიოს;

დარგობრივი კომპეტენციები:
➢ უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით,
პრობლემების

კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის

კომპლექსური შეფასება და პრობლემის გადასაჭრელად ორიგინალური გზების

შემუშავება.
➢ კერძო, სისხლისა და საჯარო მიმართულებით სამართლის პრინციპების, ინსტიტუტებისა და
ნორმების ღრმა და სისტემური ცოდნის გამოყენება როგორც კვლევითი, ისე პრაქტიკული ხასიათის
კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად;

➢ კერძო, სისხლის და საჯარო მიმართულებით სამართლის ინსტიტუტების განვითარების არსებული
მდგომარეობის

შეფასება

მათი

შედარებითი

ანალიზის

შედეგების

გათვალისწინებით

და,

საზოგადოებრივ ურთიერთობათა დინამიკური განვითარების ფონზე, მათი შემდგომი სრულყოფის
გზების შემუშავება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით, მოსალოდნელი შედეგების
პროგნოზირება, ახსნა და დასაბუთება;
➢ კერძო, სისხლის და საჯარო სამართლის სფეროში დასმული თეორიული თუ პრაქტიკული ხასიათის
პრობლემების კომპლექსური და მრავალმხრივი შეფასება სამართლებრივი დებულებების სწორი
ინტერპრეტაციისათვის მორგებულად შერჩეული მეთოდების თუ

ტელეოლოგიური განმარტების

გამოყენებით და პრობლემების გადაწყვეტის მისეული, ორიგინალური ხედვის შემუშავება და
შედეგების გადამოწმება.

დასკვნის უნარი
ზოგადი კომპეტენციები:
მაგისტრს შეუძლია:
➢

რთული და არასრული (უახლესი კვლევების) ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის გაკეთება და ამ
ანალიზის გათვალისსწინებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

➢

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი, რაც დამყარებულია უახლეს მონაცემებზე;

დარგობრივი კომპეტენციები:
➢

სამართლის სფეროსათვის (კერძო, სისხლის და საჯარო მიმართულებით) დამახასიათებელი
მონაცემების, რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი და შესაბამისი დასკვნის
გამოტანა;

➢

საქართველოსა

და

რეგლამენტაციის,

სხვადასხვა
სასამართლო

სამართლებრივ
პრაქტიკის

სისტემებში

ნოვაციების,

ახლებური

თანამედროვე

საკანონმდებლო
კონცეპტუალური

მიდგომების განზოგადებული ანალიზი და შესაბამისი დასკვნის გამოტანა;
➢

სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული მიდგომების პირობებში, ცვლილების ანალიზი და აქედან
გამომდინარე დასკვნის ჩამოყალიბება;

➢

ნორმატიული ბაზის, სამეცნიერო პუბლიკაციების და სასამართლო პრაქტიკის სიახლეების
ანალიზის საფუძველზე მოპოვებული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი და

სამართლის

ინსტიტუტების შემდგომი განვითარების პროგნოზების შემუშავება და დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება;
➢

სამართლის სფეროში (კერძო, სისხლის და საჯარო მიმართულებით) სამართალშემოქმედებისა თუ
სამართალშეფარდების, ასევე კვლევითი საქმიანობის განხორციელების პროცესში წამოჭრილი
პრობლემების შესწავლის საფუძველზე მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენა და ამ უკანასკნელთა
აღმოფხვრის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შემუშავებისა და განხორციელების შესახებ
არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი
ზოგადი კომპეტენციები:
მაგისტრს შეუძლია:
➢ თავისი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური თუ
პროფესიული საზოგადოებისათვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების
სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;

დარგობრივი კომპეტენციები:
➢ აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან საქმიანი კომუნიკაციის დამყარება ქართულ და
უცხოურ ენებზე როგორც წერითი, ისე ზეპირი ფორმით;
➢ სამართლებრივი შინაარსის დოკუმენტების შედგენა, სხვადასხვა სახის პრეზენტაციების მომზადება,
დისკუსიაში ჩართვა დაინტერესებულ პირებთან ქართულ და უცხოურ ენებზე;
➢ სამუშაო, მათ შორის ინტერდისციპლინური, ჯგუფის წევრებთან კომუნიკაცია - სამუშაოს მიზნების
და

ამოცანების

გამოკვეთა,

მოსალოდნელი

შედეგების

აღწერა,

საჭიროების

შემთხვევაში

ტრენინგების ჩატარება, შესრულებული სამუშაოს შეფასება, სათანადო ღონისძიებების გატარება და
კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება კომუნიკაციის გზით.

სწავლის უნარი
ოგადი კომპეტენციები:
მაგისტრს შეუძლია:
➢ სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, მას შესწევს უნარი სტრატეგიულად მაღალ დონეზე
დაგეგმოს სწავლის პროცესი;

დარგობრივი კომპეტენციები:
➢ დამოუკიდებლად მოახდინოს შეძენილი თეორიული ცოდნისა

და მიღებული პრაქტიკული

გამოცდილების სინთეზი;
➢ ასევე სამართლის სფეროში (კერძო, სისხლის და საჯარო მიმართულებით) მოქმედი პირველადი
წყაროების,

განხორციელებული

სამეცნიერო

კვლევებისა

და

მიღებული

სასამართლო

გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზი;
➢ სამართლის სფეროში დანერგილი ინოვაციური მიდგომების და მოწინავე გამოცდილების გაზიარება,
უახლესი მონაცემებისა და ინფორმაციის დამოუკიდებლად ათვისება;
➢ სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და საკუთარი სწავლის სტრატეგიულად
დაგეგმვა;
➢ დამოუკიდებლად ცოდნის და კომპეტენციების სრულყოფა და მუდმივი განახლება, სწავლის
დამოუკიდებლად წარმართვა;
➢ შემდგომი (დოქტორანტურაში) სწავლის საჭიროებების ობიექტურად განსაზღვრა.

ღირებულებები
ზოგადი კომპეტენციები:
მაგისტრს აქვს/შეუძლია:
➢

ღირებულებებისადმი

თავისი

და

სხვების

დამოკიდებულების

შეფასება,

ეროვნული,

დემოკრატიულ-ლიბერალური, სამართლებრივ-ეთიკური ახალი ღირებულებების ფორმირებაში
წვლილის შეტანა;

დარგობრივი კომპეტენციები:
➢

პატივისცემის გრძნობა ეთიკური და სამათლებრივი ნორმებისადმი;

➢

პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობების გრძნობა;

➢

მხარეთა ინტერესების სამართლიანი დაბალანსების მისწრაფება და, აქედან გამომდინარე,
არსებული სამართლებრივი ღირებულებების ანალიზი;

➢

პირთა

შორის

სამართლებრივ

ურთიერთობაში,

დავის

სასამართლო

გადაწყვეტის

დროს

კეთილსინდისიერების მნიშვნელობის ადეკვატური შეფასება და გათვალისწინება პროფესიული
საქმიანობის განხორციელებისას.

კრედიტების

120 ECTS

რაოდენობა

შეფასების
წესები

ქულა

შეფასება

91%-100%

A

ფრიადი

81%-90%

B

ძალიან კარგი

71%-80%

C

კარგი

61%-70%

D

დამაკმაყოფილებელი

51%-60%

E

საკმარისი

41-50%

Fx

ვერ ჩააბარა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება)

0-40%

F

ჩაიჭრა (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის
საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი).

სამართლის სამაგისტრო

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სამართლის ბაკალავრს ან

მასთან გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონე პირს; მიღების წინაპირობაა საერთო
სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) და
საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩაბარება უცხო ენასა (B2 დონე)

და სპეციალობაში, ან უცხო ენის

შესაბამისი დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა.

საკონტაქტო

პროფ. გიორგი გოგიაშვილი, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: 599 376173,

პირი

ელფოსტა: g.gogiashvili@sdasu.edu.ge, კონსულტაციის გაწევის დრო და
ადგილი: 14:00 საათი, პარასკევი, აუდიტორია N:215.

