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   სავალდებულო ელემენტები  55 ECTS   

1. LAWD001 იურიდიული კვლევის მეთოდები არ გააჩნია 5/125 47 78 

2 LAWD002 სწავლების თანამედროვე მეთოდები  არ გააჩნია 5/125 47 78 

2. LAWD003 პროფესორის ასისტენტობა LAWD002 15/375 85 290 

3. LAWD004 პირველი სადოქტორო სემინარი LAWD001 15/375 30 345 

4. LAWD005 მეორე სადოქტორო სემინარი LAWD001 15/375 30 345 

  არჩევითი ელემენტები  5 ECTS   

1. LAWD006 აკადემიური წერა იურისტებისათვის1 არ გააჩნია 5/125 47 78 

2. LAWD007 უმაღლესი განათლების მენეჯმენტი არ გააჩნია 5/125 40 85 

3. 
LAWD008 განათლების სამართალი და საუნივერსიტეტო კურიკულუმის 

შემუშავების პრინციპები 

არ გააჩნია 5/125 40 85 

                                                           
1 აკადემიური წერის სასწავლო კურსი სავალდებულოა იმ დოქტორანტისთვის, რომელსაც სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლებისას არა აქვს გავლილი აღნიშნული სასწავლო კურსი.  

 

სასწავლო გეგმა - სამართლის სადოქტორო პროგრამა 
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ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ 
 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ (აკადემიური პერსონალი)  

№ სახელი, გვარი აკადემიური თანამდებობა /სამეცნიერო ხარისხი 

სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მიმართულებით  

1.  დავით ბოსტოღანაშვილი პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

2.  ლევან დარბაიძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

3.  გიორგი მესხი მოწვეული სპეციალისტი, სამართლის დოქტორი 

საჯარო სამართლის მიმართულებით  

1.  ზვიად როგავა პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

2.  არჩილ ლორია პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

3.  დიმიტრი გეგენავა ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

4.  ლევან  მოსახლიშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

5.  თამარ გვარამაძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

6.  ხათუნა ლორია ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

საერთაშორისო  სამართლის მიმართულებით  

1.  შალვა კვინიხიძე პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით  

1.  ზურაბ ძლიერიშვილი პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

2.  ნუნუ კვანტალიანი პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

3.  მაკა კარტოზია პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

4.  გია ლილუაშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

5.  ლაშა ცერცვაძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

6.  ლევან დუნდუა ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 
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7.  ეკატერინე შენგელია ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

სისხლის სამართლის მიმართულებით  

1.  ირინე ბოხაშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 

2.  ბაჩანა ჯიშკარიანი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

3.  ზუხრა მაცაბერიძე ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

4.  ბესიკ მეურმიშვილი ასოცირებული პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

5.  ელიკო წიკლაური-ლამიხი პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

6.  ლავრენტი მაღლაკელიძე პროფესორი, სამართლის  დოქტორი 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ (მოწვეული პერსონალი)  

№ სახელი, გვარი სამეცნიერო ხარისხი 

საჯარო სამართლის მიმართულებით  

1.  გიორგი გორაძე მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი 

2.  კახაბერ ურიადმყოფელი მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი 

3.  კახი ყურაშვილი მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი 

4.  ნინო კილასონია მოწვეული ლექტორი/სამართლის დოქტორი 

კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით  

1.  ეკატერინე ქარდავა მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

2.  სოლომონ მენაბდიშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

3.  ირმა გელაშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

4.  ზურაბ ჭეჭელაშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

5.  ზვიად გაბისონია მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

6.  ირმა მერებაშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

7.  თამარ ჩიტოშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

8.  ეკატერინე ბაღიშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

9.  მაკა სალხინაშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

10.  გიორგი სვანაძე მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

11.  შალვა ქურდაძე მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

12.  ქეთევან მესხიშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

13.  ნინო ხოფერია მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 
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სისხლის  სამართლის მიმართულებით 

14.  იოსებ ვარძელაშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

15.  გია მეფარიშვილი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

16.  დავით სულაქველიძე მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

17.  სერგო ჭელიძე მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

18.  მარინე მესხი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

19.  ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

20.  ვენედი ბენიძე მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი 

 

 

 


