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სასწავლო 

კურსის 

კოდი 

სასწავლო კურსის/მოდულის დასახელება ECTS კრედიტი 

/საათი 

სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა 

სწავლების 

სემესტრი 

დაშვების 

წინაპირობა 

საკონტაქტო 

საათები 

დამოუკიდებე

ლი საათები 

არასპეციალობის სასწავლო კურსები (12 კრედიტი) 

BLAW 001 აკადემიური წერა 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BLAW 002 შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში 6/150 48 102 2 BLAW 001 

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) ენის კომპონენტი (30 კრედიტი) 

BLAW 003 უცხოური  ენა  - 1 6/150 60 90 1 არ გააჩნია 

BLAW 004 უცხოური  ენა  - 2 6/150 60 90 2 BLAW 003 

BLAW 005 უცხოური  ენა  - 3 6/150 60 90 3 BLAW 004 

BLAW 006 უცხოური  ენა  - 4 6/150 60 90 4 BLAW 005 

BLAW 007 უცხოური  ენა იურისტებისთვის 6/150 61 89 5 BLAW 006 

სპეციალობის სასწავლო კურსები - 18 ECTS 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 12 ECTS 

BLAW 008 შესავალი  სამართალმცოდნეობაში   6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BLAW 009 ქართული  სამართლის  ისტორია 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები - 6 ECTS 

BLAW 010 რომის სამართლის საფუძვლები 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BLAW 011 საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

საჯარო სამართლის მოდული - 54  ECTS 

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები (42 კრედიტი) 

სასწავლო გეგმა  - სამართალი 
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BLAW 012 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BLAW 013 ადამიანის ძირითადი უფლებები  6/150 48 102 2 BLAW 012 

BLAW 014 საქართველოს  ადმინისტრაციული სამართალი 6/150 48 102 3 BLAW 012 

BLAW 015 ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) 

სამართალი  

6/150 48 102 4 BLAW 012 

BLAW 016 საერთაშორისო საჯარო სამართალი 6/150 48 102 5 BLAW 012 

BLAW 017 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 6/150 48 102 6 BLAW 014 

BLAW 032 

BLAW 018 საჯარო  სამართალის პრაქტიკული კურსი 6/150 48 102 7 BLAW 017 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები (12 კრედიტი) 

BLAW 019 ადამიანის  უფლებათა  დაცვის საერთაშორისო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 016 

BLAW 020 საარჩევნო სამართალი  6/150 48 102 7-8 BLAW 012 

BLAW 021 საპოლიციო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 017 

BLAW 022 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა საკონსტიტუციო  სამართალში 6/150 48 102 7-8 BLAW 013 

BLAW 023 სამოხელეო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 017 

BLAW 024 საკანონმდებლო ტექნიკა 6/150 48 102 7-8 BLAW 012 

BLAW 025 საგადასახადო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 017 

BLAW 026 სააღსრულებო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 017 

კერძო სამართლის მოდული - 72 ECTS 

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები (60 კრედიტი) 

BLAW 027 შესავალი სამოქალაქო სამართალში 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BLAW 028 სანივთო (ქონებრივი) სამართალი 6/150 48 102 3 BLAW 027 

BLAW 029 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 6/150 48 102 3 BLAW 027 

BLAW 030 სახელშეკრულებო სამართალი 6/150 48 102 4 BLAW 029 

BLAW 031 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 6/150 48 102 4 BLAW 029 

BLAW 032 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -1 6/150 48 102 5 BLAW 030 
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BLAW 033 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 6/150 48 102 6 BLAW 030 

BLAW 034 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -2 6/150 48 102 6 BLAW 032 

BLAW 035 სამეწარმეო სამართალი 6/150 48 102 6 BLAW 030 

BLAW 036 კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი 6/150 48 102 7 BLAW 034 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები (12 კრედიტი) 

BLAW 037 შრომის სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 030 

BLAW 038 გადახდისუუნარობის სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 034 

BLAW 035 

BLAW 039 საერთაშორისო კერძო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 034 

BLAW 040 ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 030 

BLAW 041 საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები 6/150 48 102 7-8 BLAW 030 

BLAW 042 სანოტარო სამართალი 6/150 48 102 7-8 BLAW 030 

BLAW 043 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში 6/150 48 102 7-8 BLAW 030 

BLAW 031 

BLAW 044 ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა კერძო სამართალში 6/150 48 102 7-8 BLAW 033 

სისხლის სამართლის მოდული  - 48 ECTS 

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები (36 კრედიტი) 

BLAW 045 სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 6/150 48 102 3 არ გააჩნია 

BLAW 046 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (ადამიანისა და 

კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

6/150 48 102 4 BLAW 045 

BLAW 047 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (დანაშაულის სხვა სახეები) 6/150 48 102 5 BLAW 046 

BLAW 048 სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) 6/150 48 102 5 BLAW 046 

BLAW 049 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) 6/150 48 102 6 BLAW 048 

BLAW 050 სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი 6/150 48 102 7 BLAW 049 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები (12 კრედიტი) 

BLAW 051 სასჯელის შეფარდება   6/150 48 102 7-8 BLAW 045 
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BLAW 052 კრიმინოლოგია  6/150 48 102 7-8 BLAW 047 

BLAW 053 სასჯელაღსრულების სამართალი   6/150 48 102 7-8 BLAW 049 

BLAW 054 ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია 6/150 48 102 7-8 BLAW 047 

BLAW 055 კრიმინალისტიკა (დანაშაულის გახსნის მეთოდიკა) 6/150 48 102 7-8 BLAW 049 

BLAW 056 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 6/150 48 102 7-8 BLAW 049 

BLAW 057 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში 6/150 48 102 7-8 BLAW 047 

BLAW 058 დაცვის ხელოვნება 6/150 48 102 7-8 BLAW 049 

 თავისუფალი კომპონენტი 6/150   7-8  

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსების შესახებ 

 
№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა /სამეცნიერო ხარისხი სასწავლო კურსი 

არასპეციალობის სასწავლო კურსები 

1.  რუსუდან ჩიქოვანი ასოცირებული პროფესორი  აკადემიური წერა 

2.  ალექსანდრე დვალი ასოცირებული პროფესორი  საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

3.  ეკატერინე აბესაძე მოწვეული ლექტორი  საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

4.  თორნიკე ზაალიშვილი მოწვეული ლექტორი  საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) ენის კომპონენტი 

1.  

მარინე ჩაგელიშვილი პედაგოგიკის მეცნიერებთა დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

 ინგლისური ენა - 1 

 ინგლისური ენა - 2 

 ინგლისური ენა - 3 

 ინგლისური ენა - 4 

2.  დავით წულაია მოწვეული ლექტორი  ინგლისური ენა იურისტებისთვის 
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№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა /სამეცნიერო ხარისხი სასწავლო კურსი 

3.  

ეკა ნარსია მოწვეული ლექტორი  გერმანული ენა  - 1 

 გერმანული ენა  - 2 

 გერმანული ენა  - 3 

 გერმანული ენა  - 4 

 გერმანული ენა იურისტებისთვის 

4.  

ტატიანა ჭეიშვილი-

მოსკალენკო 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  მოწვეული 

ლექტორი 

 რუსული ენა - 1 

 რუსული ენა - 2 

 რუსული ენა - 3 

 რუსული ენა - 4 

 რუსულ ენა იურისტებისთვის 

5.  

გიული 

კალატოზიშვილი 

მოწვეული ლექტორი  ფრანგული ენა - 1 

 ფრანგული ენა - 1 

 ფრანგული ენა - 1 

 ფრანგული ენა - 1 

 ფრანგული ენა იურისტებისთვის 

სპეციალობის  სასწავლო კურსები 

1.  თეა იმედაძე ასისტენტ პროფესორი  შესავალი  სამართალმცოდნეობაში   

2.  

დავით ბოსტოღანაშვილი პროფესორი, სამართლის დოქტორი  ქართული  სამართლის  ისტორია 

 რომის სამართლის საფუძვლები 

 საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია 

3.  

ლევან დარბაიძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  ქართული  სამართლის  ისტორია 

 რომის სამართლის საფუძვლები 

 საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია 

კერძო  სამართლის მოდული 

1.  

ზურაბ ძლიერიშვილი პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  სამოქალაქო სამართლის პროცესი -1 

 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -2 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

 სახელშეკრულებო სამართალი 

2.  

მაკა კარტოზია პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

 სახელშეკრულებო სამართალი 

 ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა კერძო სამართალში 

3.  გია ლილუაშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  სანივთო (ქონებრივი) სამართალი 
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№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა /სამეცნიერო ხარისხი სასწავლო კურსი 

 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 

 საერთაშორისო კერძო სამართალი 

4.  
ლაშა ცერცვაძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  სამეწარმეო სამართალი 

 გადახდისუუნარობის სამართალი 

5.  

ლევან დუნდუა ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

 სახელშეკრულებო სამართალი 

6.  
ეკატერინე შენგელია ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 

 სანოტარო სამართალი 

7.  ეკატერინე ქარდავა მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი  შრომის სამართალი 

8.  ილონა თოდუა მოწვეული ლექტორი  კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი 

9.  ალექსანდრე ტვილდიანი მოწვეული ლექტორი  საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები 

10.  

ლევან ჯანაშია მოწვეული ლექტორი  კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

 სახელშეკრულებო სამართალი 

11.  ზურაბ ბეჟაშვილი ასისტენტ პროფესორი  ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 

12.  თამაზ შალამბერიძე მოწვეული ლექტორი  კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში 

13.  

ქეთევან ზაქარეიშვილი ასისტენტი  შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

 სახელშეკრულებო სამართალი 

14.  

ნინო პატარაია ასისტენტი  შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი 

 სახელშეკრულებო სამართალი 

15.  
უჩა თოდუა მოწვეული ლექტორი  სამოქალაქო სამართლის პროცესი -1 

 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -2 

სისხლის სამართლის მოდული 

1.  
ირინე ბოხაშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) 

 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) 

2.  

ბაჩანა ჯიშკარიანი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (ადამიანისა და კაცობრიობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 
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№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა /სამეცნიერო ხარისხი სასწავლო კურსი 

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (დანაშაულის სხვა სახეები) 

 სასჯელის შეფარდება   

3.  

ზუხრა მაცაბერიძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (ადამიანისა და კაცობრიობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (დანაშაულის სხვა სახეები) 

 კრიმინოლოგია 

 ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია 

4.  

ბესიკ მეურმიშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) 

 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) 

 კრიმინალისტიკა (დანაშაულის გახსნის მეთოდიკა) 

 დაცვის ხელოვნება 

5.  

ნათია მეზვრიშვილი ასოცირებული პროფესორი  სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) 

 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) 

 სასჯელის შეფარდება   

 ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია 

6.  ალექსანდრე იაშვილი ასისტენტ-პროფესორი  სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი 

7.  გიორგი ბერძენიშვილი ასოცირებული პროფესორი  სასჯელაღსრულების სამართალი   

8.  ლონდა თოლორაია მოწვეული ლექტორი  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 

9.  თათია დოლიძე ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის  დოქტორი  კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში 

10.  

ხათუნა ნადიბაიძე ასისტენტ-პროფესორი  სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (ადამიანისა და კაცობრიობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (დანაშაულის სხვა სახეები) 

11.  

თამარ მახარობლიძე მოწვეული ლექტორი  სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (ადამიანისა და კაცობრიობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (დანაშაულის სხვა სახეები) 

საჯარო სამართლის მოდული 

1.  

დიმიტრი გეგენავა ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 

 ადამიანის ძირითადი უფლებები 

 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა საკონსტიტუციო  სამართალში 

2.  
თამარ გვარამაძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  საქართველოს  ადმინისტრაციული სამართალი 

 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 
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№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა /სამეცნიერო ხარისხი სასწავლო კურსი 

3.  ზვიად როგავა პროფესორი, სამართლის დოქტორი  საგადასახადო სამართალი 

4.  
ლევან მოსახლიშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი  საქართველოს  ადმინისტრაციული სამართალი 

 სამოხელეო სამართალი 

5.  
არჩილ ლორია მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი  საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 

 ადამიანის ძირითადი უფლებები 

6.  

შალვა კვინიხიძე პროფესორი, სამართლის დოქტორი  საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

 ადამიანის  უფლებათა  დაცვის საერთაშორისო სამართალი 

 საპოლიციო სამართალი 

7.  
ბაქარ მაცაბერიძე ასისტენტი  საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

 ადამიანის  უფლებათა  დაცვის საერთაშორისო სამართალი 

8.  

გიორგი გორაძე მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი  საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 

 ადამიანის ძირითადი უფლებები 

 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა საკონსტიტუციო  სამართალში 

 საკანონმდებლო ტექნიკა 

9.  

ილონა თოდუა მოწვეული ლექტორი  ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 

 საჯარო  სამართალის პრაქტიკული კურსი 

 სააღსრულებო სამართალი 

10.  ნინო ფურცხვანიძე მოწვეული ლექტორი  ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი 

11.  თამარ პაპაშვილი ასისტენტ პროფესორი  ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი 

12.  გიორგი დიდიძე მოწვეული ლექტორი  საარჩევნო სამართალი 

13.  
თეონა კუპრეიშვილი ასისტენტი  საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი 

 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 

14.  

ლელა ცანავა მოწვეული ლექტორი  საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი 

 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 

 სააღსრულებო სამართალი 

 

 

 


