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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

სამართალი   

 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

დოქტორანტურა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის  ტიპი 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი) 

 

მიმართულება 

სამართალი 

 

სწავლის ხანგრძლივობა 

სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 6 სემესტრს (3 სასწავლო წელს) შეადგენს 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

სამართლის  დოქტორი  (Doctor of Law) 

 

სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება მიმდინარეობს  ქართულ ენაზე 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

მინდია უგრეხელიძე,  სამართლის  დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის 
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

სრული ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ იხ. თანდართულ CV-ში (დანართი №5) 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სამართლის  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სამართლის  მაგისტრს 
ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც აკმაყოფილებს დოქტორანტურის 
დებულებით დადგენილ მოთხოვნებს. 
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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემდეგ  პირი ვალდებულია 
უნივერსიტეტს წარუდგინოს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული დოკუმენტები. 
 
სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა 
შესაძლებელია   წელიწადში ორჯერ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მიერ  დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 
დაცვით. 
 
სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო 
ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის კანდიდატს მოეთხოვება  ინგლისური 
ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ამასთან, ინგლისური ენის B2 (ALTE) დონეზე 
ცოდნის სერტიფიკატის წარდგენისაგან თავისუფლდება პირი, რომელსაც ბაკალავრიატის, 
მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის კურსი გავლილი და დასრულებული აქვს ინგლისურ ენაზე. 

უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის განმარტება „ევროპაში ენობრივი კომპეტენციის შემფასებელთა 
ასოციაციის“, ALTE–ს (Association of Language Testers in Europe) მიხედვით (www.alte.org) 

ALTE B2 – მესამე დონე (აკადემიური სფერო) 
 
მესამე დონე ითვლება გაწაფულობის საშუალო დონედ. ენის ამ დონეზე მცოდნეს უკვე უნდა შეეძლოს, 
თავი გაართვას ენის ძირითად სტრუქტურას და გამოიყენოს სხვადასხვა სიტუაციის შესაბამისი 
კომუნიკაციის სტრატეგიები. იგი ფლობს მდიდარ ლექსიკას. მოსმენისას და კითხვისას იგი სცილდება 
ფაქტობრივი ინფორმაციის ცალკეული პუნქტების გაგებას, შეუძლია განასხვავოს ძირითადი და 
მეორეხარისხოვანი საკითხები, ტექსტის ზოგადი თემა და სპეციფიური დეტალები. სხვადასხვა ტიპის 
ტექსტის წერისას მას უნდა შეეძლოს როგორც არგუმენტის ჩამოყალიბება, ასევე მოვლენების აღწერა და 
თხრობა. ენის ამ დონეზე მცოდნეს გარკვეულწილად თავისუფლად შეუძლია სხვადასხვა კონტექსტში ენის 
გამოყენება. მას განვითარებული აქვს მეტი მოქნილობა და უნარი, რომ შეძლოს მოულოდნელ სიტუაციაში 
რეაგირება და ნაკლებად ეყრდნობა ენის უცვლელ ნიმუშებსა და მოკლე ფრაზებს. იგი უკვე კარგად ხვდება, 
როგორ უნდა დაიცვას თავაზიანობის ის ნორმები, რომლებიც ენობრივად არის განსაზღვრული და როგორ 
უნდა ისაუბროს ოფიციალურ სიტუაციაში. B2 დონის გამოცდა გამოიყენება იმის დასამტკიცებლად, რომ ამ 
დონეზე ენის მცოდნე მზად არის შეასრულოს საოფისე სამუშაო და გაიაროს არააკადემიური კურსი იმ 
ენაზე, რომელსაც სწავლობს (მაგალითად იმ ქვეყანაში, სადაც ამ ენაზე ლაპარაკობენ). ამ დონეზე ენის 
მცოდნეს უნდა შეეძლოს ენის გამოყენება სამოხელეო, სამდივნო და მენეჯერის პოზიციებზე და 
განსაკუთრებით ტურიზმში. 
 
საუბარი: სწავლისას, ენის ამ დონეზე მცოდნეს შეუძლია დასვას შეკითხვები ლექციაზე ან პრეზენტაციისას 
მისთვის ნაცნობ ან მოსალოდნელ თემაზე, თუმცა გარკვეული სირთულეებით. მას შეუძლია მონაწილეობა 
მიიღოს სემინარსა და წვრთნებში, თუმცა ისევ და ისევ გარკვეული სირთულეებით.  
 
წერა: ენის ამ დონეზე მცოდნეს შეუძლია შეზღუდული გამოყენებისათვის ან შემდგომი გადამუშავების 
მიზნით ჩაიწეროს შენიშვნები ლექციებსა და სემინარებზე, თუმცა დამატებითი დროის უქონლობის 
შემთხვევაში შეექმნება სირთულეები. მას შეუძლია ამოიწეროს შენიშვნები წერილობითი წყაროებიდან, 
თუმცა შეიძლება გამორჩეს მთავარი საკითხები. მას შეუძლია დაწეროს ესსე, რომელშიც გადმოსცემს თავის 
აზრს, ან დაწეროს ექპერიმენტისა ანგარიში, რომელშიც ნაჩვენები იქნება შესრულებული სამუშაოს 
ძირითად შინაარსი. 
 
კითხვა: მისი კითხვის უნარი აღემატება ყოველდღიური წერილებისა და ძირითადი საგაზეთო/ჟურნალის 
სტატიების გაგების უნარს. მას შეუძლია გაეცნოს მისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ფაქტობრივ 
ინფორმაციას და საკუთარი გემოვნებით შერჩეულ მხატვრულ ლიტერატურას. მას შეუძლია თავი გაართვას 
მცირე მოცულობის მოხსენებებსა და სტატიებს მოსალოდნელ თემებზე და გაიგოს მისთვის ნაკლებად 
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ცნობილ თემაზე სტატიის ან მოხსენების ზოგადი შინაარსი, თუმცა ინფორმაციის ბუნდოვნად გამოხატვის 
შემთხვევაში არასწორად გაგებაა მოსალოდნელი. ამ დონეზე ენის მცოდნე არის ენაში საკმარისად 
გაწაფული იმისათვის, რომ დასძლიოს არააკადემიური ტრენინგები, რომლებიც სასწავლო ენაზე ტარდება. 
ამ დონეზე ენის მცოდნეს შეუძლია დაძლიოს ლექციის, პრეზენტაციის მასალა მისთვის ნაცნობ სფეროში ან 
იმ შემთხვევაში, როცა კონტექსტს კარგად იცნობს, თუმცა შეიძლება შეექმნას სირთულეები არგუმენტაციის 
გაგებისას. მას შეუძლია წაიკითხოს მარტივი სახელმძღვანელოები და სტატიები, თუმცა არც ისე სწრაფად, 
რომ დასძლიოს აკადემიური კურსი. 
 
მოსმენა: სწავლისას, მას შეუძლია გაიგოს მისთვის ნაცნობ თემაზე ლექციის ზოგადი შინაარსი. 

B2 დონის შესაბამისი სერთიფიკატების და ქულების ნუსხა 

ტოიფელი (TOEFL PBT) 
 

ქულათა ოდენობა: 
არანაკლებ 513 ქულა 

ტოიფელი (TOEFL IBT) ქულათა ოდენობა:  
არანაკლებ 65 ქულა 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური 
ენის გამოცდები (IELTS) 

ქულათა ოდენობა: 
 არანაკლებ 5,5 ქულა 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური 
ენის გამოცდები (Cambridge Exam) 

ცოდნის დონე:  
არანაკლებ FCE  
 

 

პროგრამის მიზანი 

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია: 
 
• კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების მეცნიერული 

კვლევის უნარ–ჩვევების გამომუშავება; 
• კერძო, სისხლის ან საჯარო სამართლის მეცნიერებისა და სამართლებრივი აზროვნების 

განვითარება; 
• არსებული სამართლის სისტემების არსში წვდომა, მათი ნაკლოვანი მხარეების წარმოჩენა და 

შესაბამისი წინადადებების შემუშავება. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე გამოიყენება სწავლების 
ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ვერბალური ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
წერითი მუშაობის მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი, დისკუსია/დებატების მეთოდი, შემთხვევის 
ანალიზის (Case study) მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების 
მეთოდი, ინდუქციის, დედუქციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები, პრაქტიკული მეთოდები  და სხვა.  
 
სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. პროფესორი 
შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს 
კონკრეტული სასწავლო და/ან კვლევითი ამოცანიდან გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის 
სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის  სილაბუსში.  
სწავლების მეთოდების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში  №3. 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და 
კვლევითი  კომპონენტების ცალკეული ელემენტების დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა 
აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის  შეფასების პრინციპს ეფუძნება.  

 
სემესტრის განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის შეფასება გარკვეული 
შეფარდებით ითვალისწინებს: 

 
• შუა სემესტრულ შეფასებას; 
• მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას; 
• დასკვნით  შეფასებას. 

 
რაც შეეხება კვლევით კომპონენტს, მისი შეფასება მოხდება ერთჯერადად, მხოლოდ დასკვნითი 
შეფასებით. 
 
სასწავლო კომპონენტების ცალკეული ელემენტების ათვისებისას და კვლევითი კომპონენტის 
შესრულებისას სტუდენტის მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) 
და ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების 
სისტემის შესაბამისად. 
სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების და კვლევითი კომპონენტის 
შესრულება, რაც ითვალისწინებს დისერტაციის დასრულებასა და დაცვას, უნივერსიტეტში ფასდება 100 
ქულიანი სისტემით. კრედიტის მისაღებად საჭირო მინიმალური შეფასებაა 51 ქულა. 
სასწავლო კომპონენტის ცალკეული ელემენტების და კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი, ფორმები, 
კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი, მათი  სპეციფიკიდან და სწავლების მიზნებიდან გამომდინარე, 
განსაზღვრულია სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ და ასახულია კონკრეტული სასწავლო 
კურსის სილაბუსში, რომელიც ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. 

შეფასების სისტემა 

ქულათა  რაოდენობა შეფასება (მოკლე აღწერილობა) 

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, ეძლევა გამოცდაზე ხელახლა გასვლის უფლება) 

0-40 F (ჩაიჭრა, საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი) 

 

დასაქმების სფერო 

სამართლის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია საქართველოს უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.  
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სამართლის დოქტორს ასევე ეძლევა შესაძლებლობა  იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც 
მოითხოვება სამართლის დოქტორის ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო 
გამოცდის ჩაბარება. 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება სასწავლო (60 ECTS) და კვლევითი 
კომპონენტებისგან (120 ECTS). 

 

სასწავლო კომპონენტი (60 ECTS) 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მიზნად ისახავს დოქტორანტის 
მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას, ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებაში და 
ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. დოქტორანტის სასწავლო 
კომპონენტი 60 კრედიტს მოიცავს. 
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შედგება სავალდებულო (55 ECTS) და 
არჩევითი (5 ECTS) ელემენტებისგან. 

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები (55 ECTS) 

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები:  
 

• აკადემიური წერა (5 ECTS); 
• სამეცნიერო კვლევის  მეთოდების სასწავლო კურსი (5 ECTS); 
• სწავლების  თანამედროვე მეთოდების სასწავლო კურსი  (5 ECTS); 
• პროფესორის ასისტენტობა (15 ECTS); 
• პირველი თემატური სემინარის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე დაცვა (10 ECTS); 
• მეორე თემატური სემინარის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე დაცვა (15 ECTS). 

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები  (5 ECTS) 

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები (სასწავლო კურსები) საშუალებას აძლევს სტუდენტს 
შეიძინოს ცოდნა საკუთარი სურვილის შესაბამისად სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული 
არჩევითი სასწავლო კურსების ფარგლებში.  
სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტების ფარგლებში  სტუდენტს უფლება აქვს საკუთარი 
სურვილის შესაბამისად შეიძინოს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა საქართველოს ან უცხოეთის 
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.  
 
საქართველოს ან უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი 
სასწავლო კურსის კრედიტების აღიარება ხდება სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელისა და 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთობლივი დასკვნის საფუძველზე.  

სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები:  
 

• განათლების მენეჯმენტის  სასწავლო კურსი – 5 კრედიტი; 
• განათლების სამართლისა და კურიკულუმის შემუშავების მეთოდიკის სასწავლო კურსი – 5 

კრედიტი. 

სასწავლო კურსების შეფასება 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები მოიცავს ლექციათა ციკლს და 
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ათვისებული მასალის წერით გამოკითხვას. სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსები 
შეიძლება ასევე მოიცავდეს პრაქტიკული სამუშაოების, აგრეთვე საშინაო დავალების შესრულებასა და მათ 
პრეზენტაციას.  
 
შეფასების ფორმები, კრიტერიუმები და მათი ხვედრითი წილი, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან და 
სწავლების მიზნებიდან გამომდინარე, განისაზღვრება სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ 
კონკრეტული სასწავლო კურსის სილაბუსით და  ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. 
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის სწავლებისას სტუდენტის 
მოსწრება ფასდება ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) და ,,უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის 
შესაბამისად. 
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის სილაბუსით 
გათვალისწინებული საკითხების ათვისება უნივერსიტეტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც 
სასწავლო პროცესში ჩართული შეფასების ფორმების წილისგან შედგება.  
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსი დოქტორანტს 
ჩაბარებულად ეთვლება, თუ შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შედეგების ჯამით 
დააგროვებს  51 და მეტ ქულას.  
 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის დადებით შეფასებად 
ითვლება:  
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91ქულა და მეტი;  
• (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. 

 
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კურსის უარყოფით შეფასებად 
ითვლება:  

• (FX) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 
ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
შენიშვნა: სტუდენტს, რომელმაც ვერ ჩააბარა დასკვნითი გამოცდა და დაიმსახურა FX შეფასება,  
დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში, ძირითადი გამოცდების შედეგების 
გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

პროფესორის ასისტენტობა (15 ECTS) 

პროფესორის ასისტენტობის მიზანია ხელი შეუწყოს დოქტორანტს პედაგოგად ჩამოყალიბებაში და 
შესაბამისი უნარების განვითარებაში. 
 
პროფესორის ასისტენტობა გულისხმობს სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
სტუდენტებისთვის, სამეცნიერო ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობით, მეცადინეობების  - ლექციების, 
სემინარების, პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდის 
საკითხების, ტესტების მომზადებას, სტუდენტთა ნაშრომების გასწორებას. 
 
დოქტორანტისთვის, რომელიც ამავდროულად არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ან  
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საქართველოს სხვა აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი, 
ასისტენტი ან მოწვეული სპეციალისტი და უძღვება სასწავლო კურსს, პროფესორის ასისტენტობა 
გამოიხატება სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო 
პროგრამის სტუდენტებისთვის მარტივი სახელმძღვანელოს, ამოცანათა (კაზუსთა) კრებულის ან დამხმარე 
ლიტერატურის და სხვ. მომზადებაში ან სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით ელექტრონული 
სასწავლო კურსის მომზადებაში (ე. წ. LMS – Learning Management System – Moodle). 
 
პროფესორის ასისტენტობის შეფასების წესი და კრიტერიუმები განსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსით. 

თემატური სემინარი (10 ECTS +15 ECTS=25 ECTS) 

დოქტორანტი, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრულ სემესტრებში, ამზადებს ორ 
თემატურ სემინარს და განხორციელებული სასემინარო კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ახდენს  
სადოქტორო სემინარზე აუდიტორიის წინაშე. 
 
სასემინარო ნაშრომის თემა უნდა ეძღვნებოდეს დარგის/ქვედარგის აქტუალურ საკითხს და იგი არ 
შეიძლება იყოს სადისერტაციო თემის ნაწილი. 
თემატური სემინარების  შეფასების წესი და კრიტერიუმები განსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსებით. 

 

კვლევითი კომპონენტი  (120 ECTS) 

კვლევითი კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია: 
 

• სადისერტაციო კვლევის პროექტის/პროსპექტუსის მომზადება;  
• ხელმძღვანელობით განხორციელებული კვლევა;  
• 3 თეორიულ-ემპირიული კვლევა/კოლოქვიუმი;  
• სადისერტაციო ნაშრომის  დასრულება  და დაცვა (120 ECTS). 

სადისერტაციო ნაშრომის დასრულება  და დაცვა (120ECTS) 

კვლევით კომპონენტის არცერთი სავალდებულო ელემენტი არ ფასდება ქულებით  და დოქტორანტს, 
შესაბამისად, მათი შესრულების შემდეგ, კრედიტი არ მიენიჭება.  ფასდება მხოლოდ დოქტორანტის 
დისერტაცია   ერთჯერადად, მხოლოდ  დასკვნითი შეფასებით. 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 5 იანვრის #3 ბრძანებით განსაზღვრული, 51-დან 
100 ქულის ჩათვლით ნებისმიერი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტის მიერ 
შესრულებული და იმავე ან მომდევნო სემესტრში  დაცული  დისერტაცია ჩაითვლება დასრულებულად, 
მას ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით მიენიჭება კვლევითი კომპონენტისთვის განკუთვნილი 120 
კრედიტი და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული  სამართლის დოქტორის 
აკადემიური ხარისხი. 

 

სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული  სხვა მოთხოვნები 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე დაშვების წინაპირობაა: 
• არანაკლებ სამი სამეცნიერო სტატიის პუბლიკაცია ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

რეკომენდებულ და უნივერსიტეტის მიერ ამ მიზნით აღიარებულ საერთაშორისო რეფერირებად 
გამოცემებში, რომელშიც ასახული უნდა იყოს სადისერტაციო თემაზე შესრულებული სამეცნიერო 
კვლევის  ძირითადი შედეგები;  

• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა (პირადად მოხსენების გაკეთება). 
(დოქტორანტი ვალდებულია მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული ერთ საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციაში მაინც. მისი მონაწილეობა უნდა დასტურდებოდეს სერტიფიკატითა და 
გამოქვეყნებული მასალებით).  
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• ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დოქტორანტი თავისუფლდება სამეც-
ნიერო სტატიების გამოქვეყნების ვალდებულებისაგან, თუ მას სადოქტორო თემასთან დაკავ-
შირებით გამოცემული აქვს შესაბამისი მონოგრაფია. 

 
 

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  სწავლის შედეგების რუკა 
 

№ 
საგნის 
კოდი 

საგანი 

კომპეტენციები 

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა 

 
ცო

დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ

იკ
აშ

ი 
გა

მო
ყე

ნე
ბი

ს 
უ

ნა
რ

ი 
დ

ას
კვ

ნი
ს 

 უ
ნა

რ
ი 

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 უ
ნა

რ
ი 

 
სწ

ავ
ლ

ის
 უ

ნა
რ

ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი 

  სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტები       
1.  DLAW001 აკადემიური წერა   X X X X X X 
2.  DLAW014 სამეცნიერო კვლევის  მეთოდები X X X X X X 
3.  DLAW002 სწავლების თანამედროვე მეთოდები X X X X X  
4.  DLAW003 პროფესორის ასისტენტობა  X X X X X 
5.  DLAW004 პირველი თემატური სემინარი X X X X  X 
6.  DLAW005 მეორე თემატური სემინარი X X X X  X 

  სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტები        
7.  DLAW006 განათლების მენეჯმენტი X X X X X X 

8.  
DLAW007 განათლების სამართალი და კურიკულუმის 

შემუშავების მეთოდიკა 
X X X X X  

  კვლევითი კომპონენტი       
9.  DLAW009 სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუსი  X X X X X 
10.  DLAW010 ხელმძღვანელობით განხორციელებული კვლევა  X X X X  
11.  DLAW011 თეორიული/ემპირიული კვლევა (კოლოქვიუმი -1)   X X X  X 
12.  DLAW012 თეორიული/ემპირიული კვლევა (კოლოქვიუმი -2)  X X X  X 
13.  DLAW013 თეორიული/ემპირიული კვლევა (კოლოქვიუმი -3)  X X X  X 
14.  DLAW014 დისერტაციის დასრულება და დაცვა X X X X X X 
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