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ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამართლის სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის დასახელება კერძო (ბიზნეს) სამართალი

მისანიჭებელი აკადემიური 
ხარისხი/კვალიფიკაცია

სამართლის მაგისტრი (Master of Law)Law)

პროგრამის 
ხანგრძლივობა/მოცულობა 
(სემესტრი, კრედიტების 
რაოდენობა)

120  ECTS კრედიტი
4 სემესტრი
კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში 
განსაზრვრულია საგანამანთლებლო პროგრამის 
კომპონენტები: სასწავლო კომპონენტი და სამეცნიერო-
კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი)

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტი განაწილებულია 
შემდეგი სახით:
48 კრედიტი - კერძო სამართლის სპეციალობის  
სავალდებულო კურსები, მათ შორის 6 კრედითი - 
პრაქტიკული კომპონენტი, 6 კრედიტი - სამართლებრივი წერა 
და კვლევის მეთოდები

36 კრედიტი - კერძო სამართლის არჩევითი კურსები

30 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი

სწავლების ენა ქართული, ინგლისური ენის კომპონენტით

პროგრამის შემუშავების თარიღი 
და განახლების საკითხი

პროგრამა შემუშავებულია 15. 05. 2012 წ., განახლებადია 
ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში სასწავლო პროცესის 
გაუმჯობესების მიზნით.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები (მოთხოვნები)
პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 
აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლების უფლებით სარგებლობენ 
პირები, რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ 1. შესაბამისი ტიპის  საერთო  სამაგისტრო  გამოცდა  და  2. 
შიდასაუნივერსიტეტო  გამოცდა  ა) (წერითი  გამოცდა კაზუსი, ესე) სპეციალიზაციაში - კერძო 
სამართალი (50 %); ბ) ინტერვიუ  (გასაუბრება) (25%), გ) ინგლსური ენის წერითი გამოცდა (B2დონე) 
– (25%).
შიდასაუნივერისტეტო გამოცდის შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია დაიდება უნივერსიტეტის ვებ-
გვერდზე www.iliauni.edu.ge .
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია მაგისტრის მომზადება კერძო (ბიზნეს) სამართლის მიმართულებით, 
რომელიც შეძლებს პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებას და დამოუკიდებელ სამეცნიერო 
კვლევას.
პროგრამის მიზანია ასევე კურსდამთავრებულის აღჭურვა ეროვნული სამართლებრივი სივრცის 
მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით. სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია, როგორც 
კვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვაზე. 
შესაბამისად კურსდამთავრებული მზად იქნება სურვილის შემთხვევაში განაგრძოს სწავლა 
უმაღლესი განათლების სადოქტორო საფეხურზე და ამავდროულად განახორციელოს უშუალო 
პრაქტიკული საქმიანობა.
პროგრამა უზრუნველყოფს კერძო (ბიზნეს) სამართლებრივი საკითხების ცოდნა-
გაცნობიერებისა და მიღებული ცოდნის გამოყენების სწავლებას. სტუდენტი დაეუფლება 
იურისტისათვის აუცილებელ მეთოდებს და შეიძენს სამართლებრივი პრობლემების 
დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარს, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, 
კომუნიკაციისა და სწავლების უნარს. სამართლებრივი ღირებულებების დასამკვიდრებლად 
სწრაფვის უნარს.
სტუდენტები სწავლის დროს მონაწილეობას მიიღებენ როგორც კვლევით, ისე პრაქტიკულ 
საქმიანობაში   (ისწავლიან   იურიდიული   შინაარსის   მქონე   დოკუმენტების   შედგენას),   
გაივლიან პრაქტიკას (სტაჟირებას) მათი ინტერესების შესაბამისად.

პროგრამის შედეგები
ცოდნა და გაცნობიერება:

აქვს კერძო (ბიზნეს) სამართლის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური 
და ინტერდისციპლინური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის ფორმირების 
შესაძლებლობას. 

ფლობს კერძო (ბიზნეს) სამართალში კვლევის უახლეს მეთოდებს. იცის თანამედროვე და 
საერთაშორისო შრომითსამართლებრივი სპეციფიკური რეგულირება, სახელშეკრულებო 
სამართლებრივი სპეციფიკური საკითხები, აქვს ცოდნა საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებათა 
მნიშვნელობისა და სპეციფიკის შესახებ. გააზრებული აქვს თანამედროვე საგადასახადო 
სამართლებრივი პრობლემები და საკითხები, აქვს სიღრმისეული ცოდნა საინვესტიციო 
სამართლებრივი საკითხებისა და გააზრებული აქვს ამ სფეროში პრობლემების კომპლექსურობა. 
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გაცნობიერებული აქვს ზემოხსენებულ საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისი კონკრეტული 
სფეროსათვის (ბიზნეს სამართალი) მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავებულს შეუძლია სამართლებრივი პრობლემების 
კომპლექსური შეფასება და პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების შემუშავება, 
შეუძლია  კონკრეტული სამართლებრივი შინაარსის დოკუმენტთა პროექტების მომზადება 
(ხელშეკრულებები, იურიდიულ პირთა სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, ორგანიზაციის შიდა 
მიმოწერის დოკუმენტაცია, სარჩელები, და ა.შ.). 
შეუძლია კერძო სამართალში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა 
გამოყენებით.

დასკვნის უნარი
კერძო (ბიზნეს) სამართლის სწავლის დროს წარმოშობილი სამართლებრივი ხასიათის 
პრობლემების გააზრებისას შეუძლია ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო 
პრაქტიკისა  და მეცნიერული მიდგომების პირობებში განხორციელებული ან/და 
განსახორციელებელი ცვლილების ანალიზი და გამომდინარე არგუმენტირებული დასკვნის 
ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით 
მშობლიურ ან/და უცხოურ ენაზე გადასცეს საკუთარი შეხედულებანი, მიღებული სამართლებრივი 
დასკვნები და არგუმენტები, მოამზადოს ანგარიში.

სწავლის უნარი
შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული 
გამოცდილების სინთეზი, აქვს უნარი გაიფართოოს ცოდნა შესაბამისი სფეროს (კერძო (ბიზნეს) 
სამართალი) უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს 
სწავლის საჭიროებები და დაგეგმოს სასწავლო პროცესი. 

ღირებულებები
მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად სამართლის 
სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ 
ღირებულებებს და საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების 
ფორმირებაში.
სამართლის მაგისტრის დასაქმების სფეროები
 
სამართლის მაგისტრს შეუძლია საქმიანობის განხორციელება საჯარო, კორპორაციულ, 
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში.  იმისთვის, რომ სამართლის მაგისტრის 
ხარისხის მქონემ შეძლოს ადვოკატის ან მოსამართლის პროფესიით საქმიანობა, მან უნდა გაიაროს 
სპეციალობაში შესასვლელი გამოცდები.
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დასაქმების სფერო განისაზღვრება შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის საფეხურის 
დასრულების შესაბამისად. ცალკეულ პროფესიაში „შესვლის“ წინაპირობაა სახელმწიფო 
სასერტიფიკატო გამოცდა.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლა განაგრძოს 
სადოქტორო პროგრამაზე პროგრამით, რომელიც ორიენტირებულია სამეცნიერო კადრის 
მომზადებაზე. 

სწავლა-სწავლების მეთოდი:
კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაში სწავლება-სწავლა ძირითადად 
მიმდინაროებს ლექცია სემინარის მეთოდით. სამაგისტრო პროგრამის ოპტიმალური 
განხორციელების მიზნით  გამოიყენება: 

 შედარებით-სამართლებრივი, ისტორიულ-სამართლებრივი და სამართლებრივ-ლოგიკური 
ანალიზის მეთოდები;

 დისკუსია/დებატები; 
 ჯგუფში მუშობის მეთოდი/თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება; 
 ევრისტიკული მეთოდი ;
 შემთხვევის ანალიზი (Case study);  
 გონებრივი იერიში (Brain storming); 
 როლური და სიტუაციური თამაშები/სიმულაციები ;
 დემონსტრირების მეთოდი ;
 ინდუქცია,  დედუქცია,  ანალიზი  და  სინთეზი;
 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი;
 ვერბალური და წერითი მუშაობის მეთოდი; 
 პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი 

პროფესორი (მოწვეული ლექტორი/სპეციალისტი) შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ 
ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან 
გამომდინარე, რაც განსაზღვრულია საგანმანათლებლო პროგრამის კონკრეტული კომპონენტით
შეფასების წესი
სამაგისტრო პროგრამაში სტუდენტების შეფასება ხორციელდება  ასქულიანი სისტემით. 

(A) ფრიადი –  91-100 ქულა;  
(B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა; 
(C) კარგი –  71-80 ქულა; 
(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა; 
(E) საკმარისი –  51-60 ქულა. 
(FX) ვერ ჩააბარა –  41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 
უფლება; 

(F)  ჩაიჭრა –  40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 
არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა 
ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

სამაგისტრო ნაშრომში FX შეფასების მიღებისას მაგისტრანტი უფლებამოსილია გადამუშავებული 
სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში.

სამაგისტრო ნაშრომში F შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო 
ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

შეფასების სისტემა, მათ შორის შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები დეტალურად 
განსაზღვრულია შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის კონკრეტული კომპონენტით.

სწავლისთვის აუცილებელი დამხმარე რესურსები/პირობები:
 სალექციო აუდიტორიები;
 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;
 უნივერსიტეტის კომპიუტერული რესურს ცენტრი;
 სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა "არგუსი".
 კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი
 მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და იურიდიული განათლების ცენტრი. 
პროგრამის სტრუქტურა
 პროგრამის დეტალური სტრუქტურული აგებულება  იხ. დანართი #1
პროგრამის კომპეტენციათა რუკა იხ. დანართი #2
პროგრამის პარტნიორები
იურიდიული კომპანია ,,გაბუნია და პარტნიორები“
იურიდიული კომპანია ,,გეწაძე და პატეიშვილი“
Law institute of Vasyl stefanyk Precarpathian National
იურიდიული კომპანია: ,,კავკასის ადვოკატთა სკოლა“
იურიდიული კომპანია ,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო“
საქართველოს მთავარი პროკურატურა 
იურიდიული კომპანია:  ,,კორძახია, ჟრენტი“
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია


