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მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო 
 საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

 ფაკულტეტი:  განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 სპეციალობა: მასწავლებლის განათლება 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი      

 პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები 
 მისცეს სტუდენტს განათლებისა და პედაგოგიკის მიმართულებით უახლესი 

თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის 
პროფესიული ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას 
განათლების სფეროში; 

  გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომლებიც განაპირობებს მის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

  უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული 
სწავლება. 

 სწავლის შედეგები 
         საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

                  ცოდნა და გაცნობიერება 
 დარგის სწავლების მეთოდებისა და მასწავლებელთა განათლებისათვის 

აუცილებელი ზოგადი კურსების, მათ შორის, პედაგოგიკის, ფსიქოლოგიის 
უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

 სწავლებისა და სწავლის ტრადიციული და უახლესი მეთოდების ცოდნა, 
პროფესიული პრობლემების გადაჭრის გზების გაცნობიერება; 

    განათლების სფეროსათვის დამახასიათებელი ეთიკური პრობლემების 
გაცნობიერება. 

                     
                  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 განათლების სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და კომპლექსური 
პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრა; 

 უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით შედეგზე და მოსწავლეზე 
ორიენტირებული სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; 

 პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება; 
 ჰარმონიული და შემოქმედებითი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა. 

                       
                        დასკვნის უნარი 

 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და  
გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

 კრიტიკული მიდგომების გათვალისწინებით რთული და წინაარმდეგობრივი 
მონაცემების ანალიზი. 



 
კომუნიკაციის  უნარი 
 აკადემიურ და პროფესიული საზოგადოებაში დამაჯერებელი, დამოუკიდებელი 

და კომპეტენტური კომუნიკაცია როგროც ქართულ ისე რომელიმე უცხო ენაზე; 
 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების    

თავისუფლად და შემოქმედებითად გამოყენება განათლებისათვის  სპეციფიკურ 
კონტექსტში. 

                     სწავლის უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
 საკუთარი სწავლის პროცესის ადეკვატური შეფასება და მიღებული შედეგის 

გაუმჯობესება. 
ღირებულებები 

 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 
დამოკიდებულებების შეფასება; 

 ჯანსაღი დისკუსიების საფუძველზე ახალი ღირებულებების დამკვიდრება. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო 

 საგანმანათლებლო პროგრამა  
 ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული  

 სპეციალობა: ფილოლოგია 

 სპეციალიზაცია: ქართული ლიტერატურის ისტორია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქართული ლიტერატურის ისტორიის მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს ქართული ლიტერატურის უახლესი თეორიული და 

კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური  ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის 
პროფესიული ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას 
ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროში; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს 
ის უნარები, რომლებიც განაპირობებს მის წარმატებულ შრომით კარიერას;  

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული 
სწავლება. 

 სწავლის შედეგები: 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოუმუშავოს ინსტრუმენტული, ინტერპერსონალური, სისტემური კომპეტენციები,   და 

მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

                     ცოდნა და გაცნობიერება 

 ქართული ლიტერატურის პრობლემატიკის ძირითადი საკითხების უახლეს 
თეორიულ კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა.  

 ქართული ლიტერატურათმცოდნეობისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკური 
მეთოდების მეშვეობით საგნის მნიშვნელობის გაცნობიერება; 

 აცნობიერებს ქართული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელ ეთიკურ 
პრობლემებს და შეუძლია დილემების გადაჭრა; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 ეროვნული ზეპირსიტყვიერების, ძველი, ახალი და უახლესი ქართული 
ლიტერატურის საკითხებთან დაკავშირებულ ამოცანათა დაგეგმვა და 
პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად რეალიზაციის უნარი კვლევის 
უახლესი მეთოდების გამოყენებით; 

 რთულ, გაუთვალისწინებელ და სპეციალიზებულ გარემოში მოქმედება, ქართული 
ლიტერატურის თეორიის კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა, ამოცანების გადაჭრის 
შესაძლო გზების მოძებნის უნარი სათანადო სტანდარტული მეთოდების 
გამოყენებით. 

         დასკვნის უნარი 

 პროფესიული ინფორმაციის ინდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 
გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით. 



 იცნობდეს და თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და შეეძლოს მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული 
გამოყენება ლიტერატურათმცოდნეობისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში. 

 ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის გაკეთების უნარი. 

                 კომუნიკაციის უნარი 

 რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი, მოსაზრებების 
ჩამოყალიბება და შედეგების დეტალური მომცველი წერილობითი ანგარიშის 
მომზადებისა და ზეპირი წარმოდგენის უნარი, როგორც მშობლიურ, ისე ინგლისურ 
ენაზე.  

 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტურად ურთიერთობისა და მუშაობის უნარი 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 
გამოყენებით. 

      სწავლის უნარი 

 მაგისტრანტმა უნდა შეძლოს საკუთარი სასწავლო პროცესის შეფასებისა და 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის 
გამოყენებთ. დაგეგმვა და მოახდინოს მისი შეფასება და შედეგების  გაუმჯობესება.                   

ღირებულებები 

 ეროვნულ და საკაციობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითადი 
მახასიათებლების ცოდნა; 

 ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ 
დასამკვირდრებლად სწრაფვის უნარი. 

 სტუდენტი სწავლის პროცესში შეძლებს ქართული და მსოფლიო ლიტერატური 
შედევრების გაცნობას, გამოიმუშავებს მსოფლიო საკაცობრიო იდეალების, 
მორალური და ზნეობრივი ნორმების პატივისცემას, ქართული და მსოფლიო 
ლიტერატურის ძირითადი ასპექტების ათვისების შემდეგ ტოლერანტობის, 
განსხვავებულში მრავალფეროვნების დანახვის ხელოვნებას.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო 
საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

 ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული  

 სპეცალობა: ფილოლოგია 

 სპეციალიზაცია:  ქართველური ენათმეცნიერება 

 მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქართველური ენათმეცნიერების  მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 
   პროგრამის მიზნები 

 მისცეს სტუდენტს ქართულ სალიტერატურო ენის   უახლესი თეორიული და 
კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა და  ჩამოუყალიბოს ის 
პროფესიული ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომლებიც განაპირობებს მის წარმატებულ შრომით კარიერას;  

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული    
სწავლება. 

  სწავლების შედეგები 
                  საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს  

         ცოდნა, გამოიმუშაოს უნარები და  მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი  

         მიმართულებით: 

             ცოდნა და გაცნობიერება 

 ქართული სალიტერატურო ენის  უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული 
ღრმა და სისტემური ცოდნა. 

 ფლობს ქართული სალიტერატურო ენის შესწავლის,  გამოყენებისა და კვლევის 
სპეციფიკურ მეთოდებს;  

  აცნობიერებს ქართული სალიტერატურო ენისათვის დამახასიათებელ ეთიკურ 
პრობლემებს და შეუძლია დილემების გადაჭრა. 

             ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 ქართული სალიტერატურო ენის საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებული ამოცანების  
დაგეგმვა და პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად განხორციელება კვლევის 
უახლესი მეთოდების გამოყენებით; 
 

რთულ, გაუთვალისწინებელ და სპეციალიზებულ გარემოში მოქმედება, ქართული 

სალიტერატურო ენის თეორიის კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა, ამოცანების გადაწყვეტის 

ახალი, ორიგინალური გზების ძიება; 

 უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების გამოყენება ახალი სიტუაციებისათვის. 
          დასკვნის გაკეთების უნარი 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში 
დამაჯერებელი, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია; 

 რთული და არასრული ინფორმაციის  (მათ შორის უახლესი კვლევების) 
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება, 



რომლებშიც განისაზღვრება ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობები; 
უახლოეს მონაცემებზე დაყრდნობით შეუძლია ინფორმაციის ინოვაციური 
სინთეზი. 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო 
                           პროცესის მოთხოვნები და იზრუნოს მიღებული შედეგების  გაუმჯობესებაზე.          

კომუნიკაციის უნარი 

 რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი; 
 მოსაზრებების ჩამოყალიბება და შედეგების ეფექტური მიწოდება,     

როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე; 
 იცნობდეს და თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო  და     

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და შეეძლოს მათი შემოქმედებითი და 
კრიტიკული გამოყენება ქართული სალიტერატურო ენისათვის სპეციფიკურ 
კონტექსტში. 

ღირებულებები 

 ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დაუფლება და ზოგადსაკაცობრიო 
იდეალებთან დაახლოება; 

 აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული  
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი და უზიარებს 
სხვებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

 ფაკულტეტი: ჰუმანიტარული 

 სპეციალობა: ისტორია 

 სპეციალიზაცია:  საქართველოს ისტორია 

 კვალიფიკაცია: საქართველოს ისტორიის მაგისტრის 

 აკადემიური ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს უახლოესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 
სისტემური ცოდნა ისტორიული მეცნიერების განვითარების მთავარი პრინციპების, 
თეორიებისა და კონცეფციების შესახებ, აგრეთვე განუვითაროს ის პროფესიული 
ჩვევები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ღირსეულ დასაქმებას.  

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ეთიკური 
პრობლემების გაცნობიერებისა და დილემების გადაჭრის უნარები, რომლებიც 
განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება 
 

 სწავლის შედეგები 
         საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

          ცოდნა და გაცნობიერება 

 საქართველოს ისტორიის უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული 
ღრმა და სისტემური ცოდნა;  

 ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ტექსტების იდენტიფიცირებისა და 
კრიტიკული შეფასების სპეციფიკური მეთოდების  ცოდნა; 

 პროფესიული პასუხისმგებლობისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნა და 
გაცნობიერება, დილემების გადაჭრა; 

          ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 

 საქართველოს ისტორიის საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებული კომპლექსური 
პრობლემების დამოუკიდებლად დაგეგმვა და გადაჭრა უახლესი მეთოდებისა და 
მიდგომების გამოყენებით; 

 რთულ, გაუთვალისწინებელ და სპეციალიზებულ გარემოში კონკრეტული ამოცანების 
გადაწყვეტისა და გადაჭრის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება;  

 უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების გამოყენება ახალი სიტუაციებისათვის; 
 

 

 



დასკვნის უნარი 

 რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზისა და ინფორმაციის 
ინოვაციური სინთეზის საფუძველზე მოსაზრებების ჩამოყალიბება და შედეგების 
ეფექტური მიწოდება როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე; 

 

       კომუნიკაციის უნარი 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში  დამაჯერებელი, 
დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია; 

 იცნობდეს და თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს და შეეძლოს მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება 
საქართველოს ისტორიისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში; 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის 
მოთხოვნები და იზრუნოს მიღებული შედეგების გაუმჯობესებაზე. 

        სწავლის უნარი 

 მაგისტრანტმა უნდა შეძლოს საკუთარი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მოახდინოს 
მისი შეფასება და შედეგების გაუმჯობესება. 

      

      ღირებულებები 

 კაცობრიობის წარსული და თანამედროვე ისტორიული და კულტურული 
მრავალფეროვნებისა და მისი პოზიტიური გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე 
მაგისტრს ჩამოუყალიბდეს ღირებულებათა მწყობრი სისტემა, შეიძინოს უნარი, 
მოახდინოს შეფასება და ოპონირება გაუწიოს მისთვის მიუღებელ ზოგად და/ან 
კონკრეტულ ღირებულებათა სისტემებს და ჯანსაღ დისკუსიაში ჩაბმით თვითონაც 
დაამკვიდროს ახალი ღირებულებები. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ანგლისტიკის სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი:  ჰუმანიტარული 

 სპეციალობა:  ფილოლოგია 

 სპეციალიზაცია : ინგლისური ფილოლოგია 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ინგლისური  ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი      

 პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს ინგლისური ენის   უახლესი თეორიული და კვლევაზე 
დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა და  ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული 
ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს მის ღირსეულ დასაქმებას; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომლებიც განაპირობებს მის წარმატებულ დასაქმებას;  

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული   სწავლება. 

 სწავლების შედეგები: 
         საგანმანათლებლო  პროგრამა  შესაძებლობას აძლევს  სტუდენტს  შეიძინოს  

         ცოდნა, გამოიმუშავოს უნარები და  მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი  

         მიმართულებით: 

                  ცოდნა და გაცნობიერება 

 ინგლისური ენის  უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 
სისტემური ცოდნა. 

 ფლობს ინგლისური ენის შესწავლის,  გამოყენებისა და კვლევის სპეციფიკურ 
მეთოდებს;  

  აცნობიერებს ინგლისური ენისათვის დამახასიათებელ ეთიკურ პრობლემებს და 
შეუძლია დილემების გადაჭრა. 

     

  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს ინგლისური ენის საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებული 
ამოცანების დაგეგმვა და პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად განხორციელება 
კვლევის უახლესი მეთოდების გამოყენებით; 

               

 რთულ, გაუთვალისწინებელ გარემოში მოქმედება, ინგლისური ენის თეორიის 
კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა, ამოცანების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური 
გზების ძიება; 

 უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების გამოყენება ახალი სიტუაციებისათვის; 
 

             

 



დასკვნის  უნარი 

 რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი, მოსაზრებების 
ჩამოყალიბება და შედეგების ეფექტური მიწოდება როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში;                 
დამაჯერებელი, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია; 

 იცნობდეს და თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს და შეეძლოს მათი შემოქმედებითი გამოყენება ანგლისტიკისათვის 
სპეციფიკურ კონტექსტში; 

 

         სწავლის უნარი 

 მაგისტრანტმა უნდა შეძლოს საკუთარი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მოახდინოს მისი 
შეფასება და შედეგების  გაუმჯობესება. 

                 

              ღირებულებები 

 მაგისტრანტი უახლეს თეორიულ კვლევაზე დაფუძნებული ცოდნის მიღებით, შეძლებს 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებისა და ფასეულობების (ტოლერანტული 
დამოკიდებულება სხვადასხვა ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური, გენდერული და ა.შ. 
ჯგუფების მიმართ) პატივისცემას და ცხოვრებაში დანერგვას. გაითავისებს ეროვნულ და 
საკაცობრიო ღირებულებათა ერთობლიობის ძირითად მახასიათებლებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის    სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო  პროგრამა  

  ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  
 სპეციალობა:  მენეჯმენტი 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების  მაგისტრის   აკადემიური 

ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი             

 პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს  უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 
სისტემური ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები,  რაც 
უზრუნველყოფს  ბიზნესის სექტორში  მის ღირსეულ დასაქმებას;   

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ დასაქმებას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა,  

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

          ცოდნა და გაცნობიერება 
 აქვს ბიზნესის მართვის   სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს 

ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული 
პრობლემის გადაჭრის გზებს; 

 

         ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
 ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; 

კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ 
შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და 
მიდგომების გამოყენებით; 

                
               დასკვნის უნარი 

 რთული და არასრული ინფორმაციის(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული  დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს 
მონაცემებზე დაყრდნობით  ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია 
აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, 



აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 

 

სწავლის უნარი 

 სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების 
გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

 

ღირებულებები 
 

 ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განათლების სფეროს ხელმძღვანელობისა და მართვის  სამაგისტრო  

საგანმანათლებლო პროგრამა  
 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა:  მენეჯმენტი 

 სპეციალიზაცია: განათლების მენეჯმენტი 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: განათლების მენეჯმენტის  მაგისტრის   აკადემიური 

ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 

 მისცეს სტუდენტს განათლების მართვის მიმართულებით უახლესი თეორიული 

და კვლევაზე დაფუძნებული ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული უნარ-

ჩვევები, რაც განაპირობებს მის ღირსეულ დასაქმებას განათლების სფეროში 

მმართველობით თანამდებობებზე; 

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომლებიც განაპირობებს მის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული 
სწავლება. 

 სწავლის შედეგები 
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

                     ცოდნა და გაცნობიერება 
 განათლების მენეჯმენტისა და ეკონომიკის, განათლების სისტემის 

განვითარების   უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 
სისტემური ცოდნა; 

 განათლების სისტემის აგების სამართლებრივი საფუძვლების ცოდნა და 
გაცნობიერება; 

 განათლების სფეროსათვის დამახასიათებელი  პრობლემების გადაჭრის გზების 
გაცნობიერება. 

 
                        ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 საგანმანათლებლო სტრუქტურის მუშაობის სწორი და წარმატებული 
ხელმძღვანელობა; 

 განათლების სისტემისათვის დამახასიათებელი რთული და კომპლექსური 
პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრა; 

 პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება 
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

 ჰარმონიული და შემოქმედებითი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა. 
 

                        დასკვნის უნარი 



 პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოგროვების, ანალიზისა და 
გადაწყვეტილების არგუმენტირების უნარი სათანადო ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით; 

 ახალი და განყენებული მონაცემების  ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

 კრიტიკული მიდგომების გათვალისწინებით რთული და წინაარმდეგობრივი 
მონაცემების ანალიზი. 

 

       კომუნიკაციის  უნარი 
 აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში დამაჯერებელი, დამოუკიდებელი 

და კომპეტენტური კომუნიკაცია როგორც ქართულ, ისე რომელიმე უცხო ენაზე; 
 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების    

თავისუფლად და შემოქმედებითად გამოყენება განათლებისათვის  სპეციფიკურ 
კონტექსტში. 
 

                          სწავლის უნარი 
 საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენის უნარი რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
 საკუთარი სწავლის პროცესის ადეკვატური შეფასება და მიღებული შედეგის 

გაუმჯობესება. 
 

    ღირებულებები 
 ეროვნულ და საკაცობრიო ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულებების შეფასება; 
 ჯანსაღი დისკუსიების საფუძველზე ახალი ღირებულებების დამკვიდრება. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



საბუღალტრო  და საგადასახადო საქმის  სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა       

 ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  

 სპეციალობა: საბუღალტრო  აღრიცხვა   

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების  მაგისტრის აკადემიური 
ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი       

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 

სისტემური ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები, რაც 
უზრუნველყოფს საბუღალტრო და საგადასახადო  სექტორში მის ღირსეულ 
დასაქმებას;     

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული 
სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
 საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 მმართველობითი და ფინანსური აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და  

ანალიზის ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 
 ზოგადად ბიზნესის და კერძოდ, საბუღალტრო და საგადასახადო  სფეროს უახლესი 

თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა;    
 ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

გადასახადების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საფუძვლიანი ცოდნა; 
 აცნობიერებს საბუღალტრო და საგადასახადო სფეროსთვის დამახასიათებელ 

ეთიკურ პრობლემებს  და შეუძლია დილემების გადაჭრა. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება/პრაქტიკული უნარები 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება - კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა 

 დამოუკიდებლად და ორიგინალური გზით; 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს საბუღალტრო და საგადასახადო სფეროს საკვანძო  
საკითხებთან დაკავშირებული ამოცანების  დაგეგმვა და პროფესიულ დონეზე 
დამოუკიდებლად განხორციელება კვლევის უახლესი მეთოდებისა და   მიდგომების    
გამოყენებით; 

 ამოცანების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალურ გზების  ძიება; 
 უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების გამოყენება სხვადასხვა  
      სიტუაციებისათვის; 

         დასკვნის უნარი 



 რთული, არასრული  და  წინააღმდეგობრივი მონაცემების  ანალიზი, მოსაზრებების 
ჩამოყალიბება და შედეგების ეფექტური მიწოდება როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ 
ენაზე.  

კომუნიკაციის უნარი 

 იცნობდეს და თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს, შეეძლოს მათი შემოქმედებითი გამოყენება  საბუღალტრო და 
საგადასახადო სფეროსათვის  სპეციფიკურ კონტექსტში;  

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში დამაჯერებელი, 
დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია; 

 სწავლის უნარი 
 

 სტუდენტს უნდა შეეძლოს თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის 
მოთხოვნები და იზრუნოს  მიღებული შედეგების გაუმჯობესებაზე. 
 

 ღირებულებები 

 

 ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ფინანსების  სამაგისტრო საგანმანათლებლო  
პროგრამა  

 

 ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  
 სპეციალობა: ფინანსები 
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების  მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 

 
 მისცეს სტუდენტს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 

სისტემური ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები, რაც 
უზრუნველყოფს ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო სფეროში მის ღირსეულ 
დასაქმებას;     

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
   საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

      ცოდნა და გაცნობიერება 
  აქვს  საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, 

რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, 
აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; 
 

                  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

  ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; 
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება,  

 
  მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით;   
 

              დასკვნის უნარი 
 რთული და არასრული ინფორმაციის(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული  დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს 
მონაცემებზე დაყრდნობით  ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ 
თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე,აკადემიური 



პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
მიღწევათა გათვალისწინებით; 

 
 
სწავლის უნარი 

 სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების 
გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

 
 
ღირებულებები 

 ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ტურიზმის მენეჯმენტის  სამაგისტრო  
საგანმანათლებლო პროგრამა 

 
 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის            

 სპეციალობა:    ტურიზმი 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების  მაგისტრის აკადემიური 
ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 
 

 პროგრამის მიზნები: 
 მისცეს სტუდენტს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 

სისტემური ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ის პროფესიული ჩვევები, რაც 
უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროში მის ღირსეულ დასაქმებას;     

 გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას; 

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება. 
 

 სწავლის შედეგები: 
 საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
 ტურიზმის დაგეგმვისა და განვითარების სტრატეგიული მენეჯმენტის, ტურიზმის 

მარკეტინგის, ეკოტურიზმის ძირითადი პრინციპებისა და კონცეფციების ცოდნა; 

 ზოგადად ბიზნესის და კერძოდ, ტურიზმის  სფეროს უახლესი თეორიული და 

კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

 საერთაშორისო ტურიზმის, ტურისტული ორგანიზაციის მენეჯმენტის, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობების მართვის  საფუძვლიანი ცოდნა; 

 აცნობიერებს ტურიზმის სფეროსთვის დამახასიათებელ ეთიკურ პრობლემებს და 

შეუძლია დილემების გადაჭრა. 

                            

          ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

  ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური 
პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება,  
მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და 
მიდგომების გამოყენებით;   

 
             დასკვნის უნარი 

 რთული და არასრული ინფორმაციის(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული 
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული  დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს 
მონაცემებზე დაყრდნობით  ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

 



კომუნიკაციის უნარი 

 თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ 
თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე,აკადემიური 
პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
მიღწევათა გათვალისწინებით; 

 
 
სწავლის უნარი 

 სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების 
გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე; 

 
 
ღირებულებები 

 ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის  
 სპეციალობა:  ჟურნალისტიკა  

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერებების  მაგისტრის აკადემიური  
ხარისხი 

 პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი 
 პროგრამის მიზნები :   

 მოამზადოს ახალი თაობის პროფესიონალი  ჟურნალისტები, რომელთაც 
გამომუშავებული ექნებათ კრიტიკული აზროვნების უნარი, მულტიმედია გარემოში 
მუშაობისათვის საჭირო პროფესიული და ეთიკური უნარ–ჩვევები;  

 მოამზადოს პროფესიონალი ჟურნალისტი, რომელსაც ექნება სათანადო ცოდნა, 
შეაფასოს და გამოიკვლიოს მედიასამყაროში მიმდინარე პროცესები და 
ტენდენციები;   

 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას;  

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება.  
სწავლის შედეგები: 

  პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს უნარები 
და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 
         ცოდნა და გაცნობიერება 

 ზოგადად სოციალურ მეცნიერებათა და, კერძოდ, ჟურნალისტიკის სფეროს უახლესი 
თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა; 

 ინფორმაციის იდენტიფიცირებისა და მისი მოკვლევის, მოპოვების, შეფასების, 
დამუშავების და მიწოდების სპეციფიკური მეთოდების  ცოდნა; 

 ჟურნალისტიკის სფეროსათვის  სპეციფიკური ეთიკური პრობლემების გაცნობიერება და 
დილემის გადაჭრა. 

        ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 სტუდენტს შეუძლია ამოცანათა დაგეგმვა და პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად 
განხორციელება კვლევის უახლესი მეთოდების გამოყენებით; 

 შეუძლია რთულ, გაუთვალისწინებელ და სპეციალიზებულ გარემოში მოქმედება, 
ჟურნალისტიკის სფეროს კომპლექსური   პრობლემის გადაჭრა, ამოცანების გადაწყვეტის 
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება;  

 შეუძლია უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების გამოყენება ახალი 
სიტუაციებისათვის; 

 

           დასკვნის  უნარი 

 სტუდენტს შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი, 
მოსაზრებების ჩამოყალიბება და შედეგების ეფექტური მიწოდება როგორც ქართულ, ისე 
უცხო ენაზე; 

 უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი. 
 



             კომუნიკაციის   უნარი 

 სტუდენტს შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში დამაჯერებელი, 
დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია; 

 იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს და შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება 
ჟურნალისტიკისათვის  სპეციფიკურ კონტექსტში. 

 

            სწავლის უნარი 

 სტუდენტმა უნდა შეძლოს,  თავად დაგეგმოს სასწავლო პროცესი; ადეკვატურად 
შეაფასოს  საკუთარი სწავლის პროცესი და იზრუნოს  მიღებული შედეგების 
გაუმჯობესებაზე. 

 

            ღირებულებებ 

 ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სამოქალაქო  სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი:  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის  
 სპეციალობა:  კერძო  სამართალი   
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კერძო სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 
 პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი 
 პროგრამის მიზნები  

 კერძო  სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის 
მომზადება, რომელსაც  შეუძლია რთული, არასრული ან წინააღმდეგობრივი 
მონაცემების ანალიზი და ანალიზის შედეგების ეფექტური მიწოდება;  

 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას;  

 უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული 
სწავლება.  

        სწავლის შედეგები 

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

           ცოდნა და გაცნობიერება 

 აქვს კერძო სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული 
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების 
შესაძლებლობას; 

  გაცნობიერებული აქვს კერძო სამართლის  სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების 
გადაჭრის გზები. 

           ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 განმარტების მეთოდების გამოყენებით შეუძლია სამოქალაქოსამართლებრივი  
პრობლემების კომპლექსური შეფასება და პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური 
გზების შემუშავება. 

 შეუძლია კერძო სამართლის საკითხებთან დაკავშირებულ ამოცანათა დაგეგმვა და 
პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად განხორციელება კვლევის უახლესი მეთოდების 
გამოყენებით; 

 

დასკვნის  უნარი 

 ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა ან მეცნიერული 
მიდგომების პირობებში შეუძლია ცვლილების ანალიზი და გამომდინარე დასკვნის 
ჩამოყალიბება. 

 

კომუნიკაციის   უნარი 



 შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით 
მშობლიურ და უცხოურ ენებზე გადასცეს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნები და 
არგუმენტები. 

 

 იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს და შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება სისხლის 
სამართლის  სპეციფიკურ კონტექსტში. 

 

   სწავლის უნარი 

 შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული 
გამოცდილების სინთეზი, გაიფართოოს ცოდნა კერძო  სამართლის უახლეს მეთოდებზე 
დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით. 

 

       ღირებულებები 

 მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად აანალიზებს 
არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს 
ახალი ღირებულებების ფორმირებაში. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  

 ფაკულტეტი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის  
 სპეციალობა: სისხლის სამართალი   
 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური     
 ხარისხი 
 პროგრამის მოცულობა:  120 კრედიტი 
 პროგრამის მიზნები  

 
       სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის მომზადება, 

რომელსაც  შეუძლია რთული, არასრული ან წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი და 

ანალიზის შედეგების ეფექტური მიწოდება;  

    გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის 
უნარები, რომელიც განაპირობებს სტუდენტის წარმატებულ შრომით კარიერას;  
   უზრუნველყოს სწავლის მაღალი ხარისხი და შედეგზე ორიენტირებული სწავლება.  

 

სწავლის შედეგები 

საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს, შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 აქვს სისხლის სამართლის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული 
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების 
შესაძლებლობას; 

  გაცნობიერებული აქვს სისხლის სამართლის  სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების 
გადაჭრის გზები. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 განმარტების მეთოდების გამოყენებით შეუძლია სისხლისსამართლებრივი  
პრობლემების კომპლექსური შეფასება და პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური 
გზების შემუშავება. 
 

 შეუძლია სისხლის სამართლის საკითხებთან დაკავშირებულ ამოცანათა დაგეგმვა და 
პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად განხორციელება კვლევის უახლესი მეთოდების 
გამოყენებით; 

 

დასკვნის  უნარი 



 ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკისა ან მეცნიერული 
მიდგომების პირობებში შეუძლია ცვლილების ანალიზი და გამომდინარე დასკვნის 
ჩამოყალიბება. 

 

კომუნიკაციის   უნარი 

 შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით 
მშობლიურ და უცხოურ ენებზე გადასცეს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნები და 
არგუმენტები. 

 

 იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს და შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება სისხლის 
სამართლის  სპეციფიკურ კონტექსტში. 

 

   სწავლის უნარი 

 შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული 
გამოცდილების სინთეზი, გაიფართოოს ცოდნა სისხლის სამართლის უახლეს 
მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და 
სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის მეშვეობით. 

 

       ღირებულებები 

 მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად აანალიზებს 
არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს 
ახალი ღირებულებების ფორმირებაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტთა 
მიღწევების შეფასება ხორციელდება შემდეგი მოთხოვნების 

დაცვით: 
 

1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით 

დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ამ წესის მე-7 

პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.  

 

2. დაუშვებელია სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად -   

მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის გაწეული 

შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით უნდა ითვალისწინებდეს:  
               ა) შუალედურ შეფასებებს;  
               ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.  
 

3. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.  
 

4. დასკვნითი გამოცდა არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით.  
 

      5.   დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური  

            შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით  

            უგროვდება 51 ქულა.  

 

      6.  სტუდენტი, რომელმაც შუალედური შეფასებებით დააგროვა ამ წესის მე-7 პუნქტის 

           ,,ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა   

            ჯამი, არ არის ვალდებული გავიდეს დასკვნით გამოცდაზე, თუ საგანმანათლებლო  

            პროგრამით ან კურსის სილაბუსით სხვა რამ არაა გათვალისწინებული.  

 

      7.   შეფასების სისტემა უშვებს:  

                 ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  
                ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

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

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

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

                 ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

 

                    ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  
                 ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ   

                        სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა  

                        დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის  

                         უფლება.  

                 ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ  

                         სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი  



                         ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

          8.  ამ წესის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შეფასებების მიღება ხდება  

                 შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების  

                 საფუძველზე.  

           9.  სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.   

                 დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა   

                 ნაკლებ 10 სამუშაო დღისა.  

           10. შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი წარმოდგენილი უნდა იყოს 

                 თითოეული კურსის სილაბუსში და უნდა ეცნობოს სტუდენტს სემესტრის  

                 დასაწყისში. 

           11. შეფასების მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს სილაბუსით განსაზღვრული სწავლის  

                სავარაუდო შედეგებს.  

          12.  სტუდენტის შეფასება შესაძლებელია სხვადასხვა კომპონენტებით. შეფასებისას  

                უმჯობესია, გათვალისწინებული იყოს არა უმეტეს 5 და არანაკლებ  3  

                კომპონენტისა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


