
     

 

 

სასწავლო 

კურსის 

კოდი 

სასწავლო კურსის/მოდულის 

დასახელება 
ECTS 

კრედიტი 

/საათი 

სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა 
სწავლების 

სემესტრი 

დაშვების 

წინაპირობა 

საკონტაქტო 

საათები 
დამოუკიდებელი 

საათები 

არასპეციალობის  სასწავლო კურსები (12 ECTS) 

BLAW1001 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BLAW1002 აკადემიური წერის საფუძვლები 6/150 47 103 2 არ გააჩნია 

უცხოური (ინგლისური) ენის კომპონენტი (30 ECTS)1  

სავალდებულო სასწავლო კურსები  

BLAW2001 ინგლისური ენა  - 1 6/150 62 88 1 არ გააჩნია 

BLAW2002 ინგლისური ენა  - 2 6/150 62 88 2 BLAW2001 

BLAW2003 ინგლისური ენა  - 3 6/150 62 88 3 BLAW2002 

BLAW2004 ინგლისური ენა  - 4 6/150 62 88 4 BLAW2003 

BLAW2007 ინგლისური  ენა იურისტებისთვის - 1 6/150 62 88 5 BLAW 004 

ინგლისური ენის კომპონენტი (30 ECTS)2 

სავალდებულო სასწავლო კურსები 

BLAW2003 ინგლისური ენა  - 3 6/150 62 88 1 არ გააჩნია 

BLAW2004 ინგლისური ენა  - 4 6/150 62 88 2 BLAW2003 

BLAW2005 ინგლისური ენა  - 5 6/150 62 88 3 BLAW2004 

BLAW2006 ინგლისური ენა  - 6 6/150 62 88 4 BLAW2005 

BLAW2008 ინგლისური ენა იურისტებისთვის - 2 6/150 62 88 5 BLAW2006 

სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსები (18 ECTS) 

სპეციალობის საბაზისო სავალდებულო სასწავლო კურსები (12 ECTS) 

BLAW3001 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BLAW3002 ქართული სამართლის ისტორია 6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

სპეციალობის საბაზისო არჩევითი სასწავლო კურსები (6 ECTS) 

BLAW3003 რომის სამართლის საფუძვლები 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BLAW3004 საზღვარგარეთის ქვეყნების 

სამართლის ისტორია 

6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BLAW3005 სამართლის მეთოდები 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

საჯარო სამართლის მოდული (60 ECTS) 

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები  (45 ECTS) 

BLAW4001 შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართალში  

6/150 48 102 1 არ გააჩნია 

BLAW4002 საქართველოს საკონსტიტუციო 

სამართალი 

6/150 48 102 2 BLAW4001 

BLAW4003 ადამიანის ძირითადი უფლებები  4/100 48 52 3 BLAW4002 

BLAW4004 ადმინისტრაციული სამართალი 

(საჯარო მმართველობა) 

5/125 48 77 3 BLAW4002 

BLAW4005 ადმინისტრაციული სამართალი 

(ადმინისტრაციული წარმოება) 

5/125 48 77 4 BLAW4004 

BLAW4006 საერთაშორისო საჯარო სამართალი 5/125 48 77 4 BLAW4002 

BLAW4007 საკონსტიტუციო კონტროლი 4/100 48 52 5 BLAW4002 

BLAW4008 ადმინისტრაციული საპროცესო 

სამართალი 

5/125 48 77 6 BLAW4005 

BLAW5006 

                                                 
1 უცხოური (ინგლისური) ენის კომპონენტი - სამართალის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტისთვის, რომელმაც ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგად აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის სავალდებულო საგნად ჩააბარა სხვა უცხოური ენა გარდა ინგლისური ენისა. 
2 ინგლისური ენის კომპონენტი - სამართალის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტისთვის, რომელმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

შედეგად აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის სავალდებულო საგნად ჩააბარა ინგლისური ენა. 

სასწავლო გეგმა - სამართლის საბაკალავრო 

პროგრამა 
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BLAW4009 საჯარო  სამართალის პრაქტიკული 

კურსი 

5/125 48 77 7 BLAW4007 

BLAW4008 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები (15 ECTS) 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით  

BLAW4010 საარჩევნო სამართალი  5/125 48 77 7-8 BLAW4002 

BLAW4011 საპოლიციო სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW4005 

BLAW4012 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 

საკონსტიტუციო  სამართალში 

5/125 48 77 7-8 BLAW4003 

BLAW4013 სამოხელეო სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW4005 

BLAW4014 საკანონმდებლო ტექნიკა 5/125 48 77 7-8 BLAW4002 

BLAW4015 საგადასახადო სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW4009 

BLAW4016 სააღსრულებო სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW4009 

BLAW4017 ადგილობრივი თვითმმართველობის 

(მუნიციპალური) სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BLAW4002 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით  

BLAW4018 ევროკავშირის სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW4006 

BLAW4019 საერთაშორისო ორგანიზაციების 

სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BLAW4006 

BLAW4020 ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საერთაშორისო სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BLAW4006 

BLAW4021 დიპლომატიური და საკონსულო 

სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BLAW4006 

კერძო სამართლის მოდული  (70 ECTS) 

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები (55 ECTS) 

BLAW5001 შესავალი სამოქალაქო სამართალში 6/150 48 102 2 არ გააჩნია 

BLAW5002 სანივთო (ქონებრივი) სამართალი 5/125 48 77 3 BLAW5001 

BLAW5003 ვალდებულებითი სამართლის 

ზოგადი ნაწილი 

5/125 48 77 3 BLAW5001 

BLAW5004 სახელშეკრულებო სამართალი 5/125 48 77 4 BLAW5003 

BLAW5005 კანონისმიერი ვალდებულებითი 

ურთიერთობები 

4/100 48 52 4 BLAW5003 

BLAW5006 სამოქალაქო საპროცესო სამართალი  - 

1  

5/125 48 77 5 BLAW5004 

BLAW5007 საოჯახო და მემკვიდრეობითი 

სამართალი 

5/125 48 77 5 BLAW5004 

BLAW5008 შრომის სამართალი 5/125 48 77 6 BLAW5004 

BLAW5009 სამოქალაქო საპროცესო სამართალი  - 

2  

5/125 48 77 6 BLAW5006 

BLAW5010 საკორპორაციო სამართალი 5/125 48 77 6 BLAW5004 

BLAW5011 კერძო სამართლის პრაქტიკული 

კურსი 

5/125 48 77 7 BLAW5009 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები (15 ECTS) 

BLAW5012 გადახდისუუნარობის სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW5010 

BLAW5013 საერთაშორისო კერძო სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW5009 

BLAW5014 ინტელექტუალური საკუთრების 

სამართალი 

5/125 48 77 7-8 BLAW5004 

BLAW5015 საბანკო სამართლი 5/125 48 77 7-8 BLAW5004 

BLAW5016 სანოტარო სამართალი 5/125 48 77 7-8 BLAW5009 

BLAW5017 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 

სამოქალაქო სამართალში 

5/125 48 77 7-8 BLAW5004 

BLAW5005 

BLAW5018 სამოქალაქო ხელშეკრულებათა  

შედგენის მეთოდიკა  

5/125 48 77 7-8 BLAW5007 

BLAW5008 

BLAW5019 დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული 

საშუალებები 

5/125 48 77 7-8 BLAW5009 

სისხლის სამართლის მოდული  (45 ECTS) 



 3 

მოდულის სავალდებულო სასწავლო კურსები (30 ECTS) 

BLAW6001 სისხლის სამართალი (ზოგადი 

ნაწილი) 

5/125 48 77 3 არ გააჩნია 

BLAW6002 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 

(ადამიანისა და კაცობრიობის 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) 

5/125 48 77 4 BLAW6001 

BLAW6003 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 

(დანაშაულის სხვა სახეები) 

5/125 48 77 5 BLAW6002 

BLAW6004 სისხლის საპროცესო სამართალი 

(ზოგადი ნაწილი) 

5/125 48 77 5 BLAW6002 

BLAW6005 სისხლის საპროცესო სამართალი 

(კერძო ნაწილი) 

5/125 48 77 6 BLAW6004 

BLAW6006 სისხლის სამართლის პრაქტიკული 

კურსი 

5/125 48 77 7 BLAW6005 

მოდულის არჩევითი სასწავლო კურსები (15 ECTS) 

BLAW6007 სასჯელის შეფარდება   5/125 48 77 7-8 BLAW6001 

BLAW6008 კრიმინოლოგია  5/125 48 77 7-8 BLAW6003 

BLAW6009 სასჯელაღსრულების სამართალი   5/125 48 77 7-8 BLAW6005 

BLAW6010 ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია 5/125 48 77 7-8 BLAW6003 

BLAW6011 კრიმინალისტიკა (დანაშაულის 

გახსნის მეთოდიკა) 

5/125 48 77 7-8 BLAW6005 

BLAW6012 არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 

5/125 48 77 7-8 BLAW6005 

BLAW6013 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 

სისხლის სამართალში 

5/125 48 77 7-8 BLAW6003 

BLAW6014 დაცვის ხელოვნება 5/125 48 77 7-8 BLAW6005 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსი (5 ECTS) 

BLAW7001 შესავალი იურიდიულ პროფესიებში 5/125 48 77 6 BLAW6004 

BLAW5006 
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ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ 
 

საჯარო სამართლის მიმართულებით  

1. არჩილ ლორია პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში   

 საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი   

 ადამიანის ძირითადი უფლებები    

2. დიმიტრი გეგენავა ასოცირებული პროფესორი,  

სამართლის დოქტორი 

 საკონსტიტუციო კონტროლი  

 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა საკონსტიტუციო  სამართალში   

 საკანონმდებლო ტექნიკა 

3. ლევან მოსახლიშვილი ასოცირებული პროფესორი,  

სამართლის დოქტორი 

 ადმინისტრაციული სამართალი I (საჯარო მმართველობა)  

 ადმინისტრაციული სამართალი  I I (ადმინისტრაციული წარმოება)  

 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი  

 სამოხელეო სამართალი 

4. ხათუნა ლორია  ასოცირებული პროფესორი,  

სამართლის დოქტორი 

 ადმინისტრაციული სამართალი I (საჯარო მმართველობა)  

 ადმინისტრაციული სამართალი  I I (ადმინისტრაციული წარმოება)  

 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი  

 სამოხელეო სამართალი 

4. ლელა ცანავა მოწვეული სპეციალისტი  საჯარო სამართლის პრაქტიკული კურსი   

5. ნინო ფურცხვანიძე მოწვეული სპეციალისტი  ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი  

6. შალვა კვინიხიძე პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 საერთაშორისო საჯარო სამართალი  

 საპოლიციო სამართალი   

7. დავით გეფერიძე პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი   

 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი 

8. გიორგი ბერიძე მოწვეული სპეციალისტი,  დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი 

9. ეკატერინე ქარდავა მოწვეული სპეციალისტი, 

სამართლის დოქტორი 

 ევროკავშირის სამართალი 

10 ზვიად როგავა პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 საგადასახადო სამართალი   

11. გიორგი დიდიძე მოწვეული სპეციალისტი  საარჩევნო  სამართალი   

12. ანა გოდელაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  სააღსრულებო სამართალი   

13. ბაქარ მაცაბერიძე ასისტენტი 

 

 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი 

კერძო სამართლის მიმართულებით 

1. მაკა კარტოზია პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

 საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი   

 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო  სამართალში  

2 ლევან დუნდუა ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი   

 სახელშეკრულებო სამართალი 

3. ლაშა ცერცვაძე ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 საკორპორაციო  სამართალი   

 გადახდისუუნარობის სამართალი 

 საბანკო სამართალი   

4. გია ლილუაშვილი ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 სანივთო (ქონებრივი) სამართალი  

 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები   

 საერთაშორისო კერძო სამართალი   

5. ეკატერინე შენგელია ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი   

 სანოტარო სამართალი   

6. ზურაბ ძლიერიშვილი პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -1    

 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -2    

7. ნუნუ კვანტალიანი პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -1    

 სამოქალაქო სამართლის პროცესი -2 

 სამოქალაქო ხელშეკრულებათა  შედგენის მეთოდიკა         

8. ეკატერინე ქარდავა მოწვეული სპეციალისტი, 

სამართლის დოქტორი 

 შრომის  სამართალი   

9. ზურაბ ბეჟაშვილი ასისტენტ-პროფესორი  ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი   

10. თეა იმედაძე ასისტენტ-პროფესორი  დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები 

11. ილონა თოდუა მოწვეული სპეციალისტი  კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი 

სისხლის სამართლის მიმართულებით 
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1. ზუხრა მაცაბერიძე ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)  

 სისხლის სამართალი (ადამიანის და კაცობრიობის წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაული)  

 სისხლის სამართალი (დანაშაულის სხვა სახეები)  

 ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია  

 კრიმინოლოგია  

2. ბაჩანა ჯიშკარიანი ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)  

 სისხლის სამართალი (ადამიანის და კაცობრიობის წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაული)  

 სისხლის სამართალი (დანაშაულის სხვა სახეები)  

 სასჯელის შეფარდება   

 კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში   

3. ბესიკ მეურმიშვილი ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი)    

 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი)   

 კრიმინალისტიკა (დანაშაულის გახსნის მეთოდიკა)   

4. ლევან დარბაიძე ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი)    

 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი)   

 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება  

5. ირინე ბოხაშვილი ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი)    

 სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი)  

 დაცვის ხელოვნება  

6. ალექსანდრე იაშვილი ასისტენტ- პროფესორი  სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი    

 სასჯელაღსრულების სამართალი   

სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მიმართულებით 

1. დავით 

ბოსტოღანაშვილი 

პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

 ქართული სამართლის ისტორია   

 რომის სამართლის საფუძვლები   

 საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია   

2. თეა იმედაძე ასისტენტ- პროფესორი  შესავალი სამართალმცოდნეობაში   

 სამართლის მეთოდები   

3. ლევან დარბაიძე ასოცირებული პროფესორი, 

სამართლის დოქტორი 

 შესავალი იურიდიულ პროფესიებში 

ინგლისური ენის კომპონენტი 

1. ვარდო გვარჯალაძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

 ინგლისური ენა  - 1 

 ინგლისური ენა  - 2 

2. ინგა ჟღენტი ფილოლოგიის  დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 ინგლისური ენა  - 3 

 ინგლისური ენა  - 4 

3. მარინე ჩაგელიშვილი - 

ურუმაშვილი 
პედაგოგიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

 ინგლისური ენა  - 5 

 ინგლისური ენა  - 6 

4. დავით წულაია ასისტენტ-პროფესორი  ინგლისური  ენა იურისტებისთვის -1 

 ინგლისური  ენა იურისტებისთვის -2 

5. ნინო გოგბერაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ინგლისური ენა  - 1 

 ინგლისური ენა  - 2 

6. ეკატერინე რობაქიძე მოწვეული სპეციალისტი  ინგლისური ენა  - 3 

 ინგლისური ენა  - 4 

არასპეციალობის  სასწავლო კურსები 

1. რუსუდან ჩიქოვანი ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი 

 აკადემიური წერის საფუძვლები 

2. ალექსანდრე დვალი ასოცირებული პროფესორი  ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

3. თორნიკე ზაალიშვილი მოწვეული სპეციალისტი  ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

 


