
saswavlo kursis dasaxeleba samarTalmcodneoba: 
saxelmwifo samarTali (konstituciuri samarTali) 
samoqalaqo samarTali 
Sromis samarTali 
samewarmeo samarTali 
 

saswavlo kursis kodi  
saswavlo kursis statusi savaldebulo. ofis-menejeris (mdivan referenti) 

profesiuli saganmanaTleblo programis III safexuri 
II semestri 

ECTS – ia raodenoba 11 krediti-275  saaTi. sakontaqto  90sT, 185sT 
damoukidebeli muSaoba. 
 

pedagogi/leqtori: sirinoz petriaSvili 
sakontaqto : tel. 2 22 39 52;                                               
e-mail: sirinozpetriashvili@mail.ru 
sakonsultacio dRe - orSabaTi 

kursis ZiriTadi mizani kursis swavleba miznad isaxavs moswavlis    
fundamenturi codnis SeZenas  
romelmac xeli unda Seuwyos misi  
kritikuli azrovnebisa da profesiuli unar- 
Cvevebis Camoyalibebas. kerZod: codna da gacnobierebis, 
codnis praqtikaSi gamoyenebis unaris, swavlis unaris, 
Rirebulebebis kompetenciebis gamomuSavebaSi. 
kursis swavleba miznad isaxavs profesiuli 
studentisaTvis  fundamenturi codnis SeZenas kerZod: 
mewarmeobis Taviseburebebs, registraciis wess, 
registraciaze uaris Tqmis safuZvels da a.S. 
 

saswavlo kursis Seswavlis 
winapirobebi 

winapirobis gareSe  

saswvlo kursis formati leqcia, jgufuri praqtikuli sesiebi, tardeba 2 
Sualeduri gamokiTxva, erTi daskvniTi 
Sefaseba(gamocda). (swavleba mimdinareobs 20 kviris 
manZilze, SabaTis CaTvliT) 
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1 samarTalmcodneoba + +   + + 

mailto:sirinozpetriashvili@mail.ru


swavlis Sedegebis miRwevis formebi da meTodebi: 

swavlebis formebi: 

leqcia – studentebisadmi sistematiurad da Tanmimdevrulad saswavlo masalis 

gadacema, gansaxilveli Temis an raime sakiTxis axsna-ganmarteba. Igi aqtiuria 

rodesac iRebs dialogis saxes, xolo pasiuria monologis formiT. Leqciis 

saxeebia: interaqtiuli leqcia da leqcia prezentacia. 

praqtikuli mecadineoba –studentis individualuri muSaoba praqtikuli saxis 

amocanaze, an seminaruli tipis Tematikaze, saleqcio kursis Sesabamisad; 

damoukidebeli muSaoba – saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli kursebis 

warmatebiT aTvisebisTvis daxarjuli samuSao drois (Sromis) raodenoba 

ZiriTadi da damatebiTi literaturis gacnoba – Seswavlidan – jgufur 

muSaobamde da/an Sualeduri da finaluri gamocdebis momzadebisaTvis. 

 

swavlebis meTodebi:   

 verbaluri anu zepirsityvieri meTodi gulisxmobs saleqcio 

masalis gadacemas studentisaTvis verbaluri gziT, romlis 

drosac gamoiyeneba kiTxva–pasuxis, interaqtiuri muSaobis, 

praqtikuli situaciis modelirebis safuZvelze Teoriuli 

debulebebis axsnis meTodebi; 

 axsna–ganmartebiTi meTodi efuZneba mocemuli sakiTxis 

irgvliv msjelobas. profesors masalis gadmocemisas 

mohyavs konkretuli magaliTi, romlis dawvrilebiT 

ganxilvac xdeba mocemuli Temis farglebSi. 

 diskusia/debatebi interaqtiuri swavlebis erT–erTi 

yvelaze gavrcelebuli meTodia. diskusiis procesi mkveTrad 

amaRlebs studentTa CarTulobis xarisxsa da aqtivobas. 

meTodi uviTarebs students kamaTisa da sakuTari azris 

dasabuTebis unars. studentebs saSualeba eZlevaT aqtiurad 

gamoxaton miRebuli codna da intensiurad CaerTon jgufSi 

muSaobis procesSi, warmoadginon momzadebuli 

prezentaciebi, ganaxorcielon sakuTari mosazrebebis 

argumentirebuli dacva; 

 prezentacia iTvaliswinebs qmedebaze orientirebul 

swavlebas, ris gamoc studentebi valdebuli arian moiZion 

relevanturi masalebi winaswar mocemul sakiTxebze da 



warmoadginon slaid-Sou. prezentaciebi SeuZliaT 

warmoadginon rogorc individualurad, ise jgufurad. 

 jgufuri muSaoba - gulisxmobs  studentTa jgufebad 

dayofas da maTTvis saswavlo davalebis micemas. jgufis 

wevrebi individualurad amuSaveben sakiTxs da 

paralelurad uziareben mas jgufis danarCen wevrebs. 

dasaxuli amocanidan gamomdinare SesaZlebelia jgufis 

muSaobis procesSi wevrebs Soris moxdes funqciebis 

gadanawileba, es strategia uzrunvelyofs yvela studentis 

maqsimalur CarTulobas saswavlo procesSi.   

 induqciuri meTodi swavlis procesSi daxmarebas uwevs 

azris msvlelobas kerZodan (konkretulisaken) faqtebidan 

ganzogadebisaken aris mimarTuli, anu masalis gadmocemisas 

procesi mimdinareobs konkretulidan zogadisaken. 

 deduqciuri meTodi codnis gadacemis iseTi xerxia, 

romelic zogad codnaze dayrdnobiT axali codnis 

gamomJRavnebis logikuri procesia, anu zogadidan 

konkretulisaken procesis mimdinareobis marTvaa. 

 analizis meTodis gamoyenebiT studentebTan erTad 

leqciaze ganixileba konkretuli SemTxvevebi, romlebic 

yovelmxriv da safuZvlianad Seiswavlian sakiTxis manamde 

ucnob mxareebs. analizis meTodi gvexmareba saswavlo 

masalis, rogorc erTi mTlianis, Semadgenel nawilebad 

daSlaSi, rac amartivebs dasmuli problebis SigniT 

arsebuli calkeuli sakiTxebis detalur gaSuqebas. 

 qmedebaze orientirebuli swavleba moiTxovs maswavleblisa 

da studentis aqtiur CarTulobas swavlebis procesSi, 

sadac gansakuTrebul datvirTvas iZens Teoriuli masalis 

praqtikuli interpretacia. 

 

 

 

 

 

 



saswavlo kursis Sinaarsi 

sakontaqto da damoukidebeli saaTebis ganawileba kvireebis mixedviT 

kvira Temis dasaxeleba 
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dam. muSaobis 
saaTebi 

w.m. d.S. 

1 

სახელმწოფოსა და სამართლის ცნება 

ნიშნები, საგანი, მეთოდი 

კონსტიტუციური სამართლის ცნება, 

წყაროები. 

19 4 2 6 7  

2 

სახელმწიფოს ფორმა, საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი ფორმის 

თავისებურებები. 

სახელმწიფო ხელისუფლება და მისი 

ორგანიზაციის კონსტიტუციური 

პრინციპები. ხელისუფლების დანაწილება. 

19 3 3 6 7  

3 

საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს 

პრეზიდენტი. საქართველოს სახელმწიფო 

მთავრობა. სასამართლო ხელისუფლება. 

პრაქტიკული მუშაობა. 

სამოქალაქო სამართლის ცნება, სისტემა, 

ამოცანები, სამოქალაქო სამართლის 

მოქმედების სფერო. 

19 3 3 6 7  

4 

სამოქალაქო სამართლებრივ 

ურთიერთობათა მონაწილენი (სუბიექტები) 

ფიზიკური პირის ცნება, მათი 

სამართლებრივი მდგომარეობა და 

იდენტიფიკაციის საშუალებები (სახელის 

უფლება), საცხოვრებელი ადგილის 

მნიშვნელობა. 

იურიდიული პირები, მათი ცნება, უფლება-

მოვალეობა, კერძო სამართლის ობიექტები, 

ვადების გამოთვლა, ხანდაზმულობა. 

19 3 3 6 7  

5 

კომერციული იურიდიული პირები 

სამოქალაქო სამართალში, მათი დაფუძნება, 

რეგისტრაცია, არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირები, 

მათი რეგისტრაცია, უფლება-მოვალეობა და 

პასუხისმგებლობა. 

20 3 3 6 8  



6 

გარიგება, გარიგების ცნება, მნიშვნელობა, 

გარიგების სახეები \9ცალმხრივი, 

ორმხრივი, მრავალმხრივი). გარიგების 

ფორმები (ზეპირი, წერილობითი). 

გარიგებების ფორმის  შედეგები, 

იურიდიული ძალია არმქონე გარიგებები, 

საცილო და ბათილი (არა რა) გარიგებები, 

თანხმობის გარიგებები 

პირობითი გარიგებები, მათი ცნება და 

ზოგადი დახასიათება, წარმომადგენლობა, 

უფლება-მოსილება, ინტერესთა 

კონფლიქტი. პრაქტიკული მუშაობა 

19 3 3 6 7  

7 პირველი შუალედური გამოცდა 2     2 

8 

შრომის სამართლის ცნება, საგანი, სისტემა, 

ამოცანები, წყაროები, საჯარო სამართლის 

ცნება. 

შრომის სამართლის პრინციპები, 

მეთოდები, შრომითი ურთიერთობის 

სუბიექტები, შრომის ხელშეკრულება, 

საგამოცდო ვადა. შინაგანაწესი. საჯარო 

სამსახურის სახეები 

19 4 2 6 7  

9 

სამუშაოს შესრულება დასაქმებულის მიერ, 

სამსახურებრივი მივლინება, სამუშაო დრო, 

შესვენებისა და დასვენების დრო. 

თანამდებობაზე დანიშვნა კონკურსით და 

კონკურსის გარეშე. პრაქტიკული მუშაობა. 

ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება, 

შვებულების სახეები შრომის სამართალსა 

და საჯარო სამსახურში. 

19 3 3 6 7  

10 

შვებულების მიცემის წესი, შვებულების 

გადატანა შრომის სამართალში, საჯარო 

სამსახურში. 

წახალისებისა და  დისციპლინური 

ღონისძიებების გამოყენება შრომის 

სამართალში და საჯაროში. 

19 3 3 6 7  

11 

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო. კომპეტენციები. 

შრომის ანაზღაურება 

ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის გამო. 

შრომითი ურთიერთობის შეჩერება, 

შეწყვეტა, მისი საფუძვლები. 

19 3 3 6 7  



12 

პასუხისმგებლობა, დავის განხილვა და 

გადაწყვეტა. დავის გადაწყვეტა 

სასამართლოს მიერ. გაფიცვა და ლოკაუტი. 

სამსახურებიდან გათავისუფლება 

შემცირებისა და ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით. პრაქტიკული მუშაობა. 

სამეწარმეო სამართალი, როგორც 

სამართლის დამოუკიდებელი დარგი. 

სამეწარმეო საქმიანობის ცნება. მეწარმე 

სუბიექტები და მათი დაფუძნება. 

პასუხისმგებლობა და შესატანი. 

პარტნიორთა უფლება-მოვალეობა, 

პასუხისმგებლობა. 

19 3 3 6 7  

13 

საწარმოო რეგისტრაცია, რეგისტრაციის 

მნიშვნელობა. უარი საწარმოს 

რეგისტრაციაზე. 

რედომიცილება -  მისი არსი და 

მნიშვნელობა სამეწარმეო სამართალში 

საფირმო სახელწოდება, რეესტრის 

საჯაროობა, ხელმძღვანელობა და 

წარმომადგენლობა. 

პარტნიორთა  საერთო კრება, კრების 

უფლებამოსილება. საწარმოს 

რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია. 

პრაქტიკული მუშაობა. 

 

19 3 3 6 7  

14 მეორე შუალედური გამოცდა 2     2 

15 

 

ხანდაზმულობა და ვადები სამეწარმეო 

სამართალში, საწარმოს ფილიალი, 

სოლიდარული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, ხელმძღვანელობა, საერთო 

კრება და მისი უფლებამოსილება. 

კომანდიტური საზოგადოება, მისი 

პარტნიორები, საერთო კრება, 

ხელმძღვანელობა, კომენდიტები და 

კომპლომენტარები - მათი უფლებები და 

მოვალეობები. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, ხელმძღვანელობა, საერთო 

კრება, პარტნიორები, მათი უფლება-

მოვალეობა. 

20 4 2 6 8  



16 

სააქციო საზოგადოება, მმართველობითი 

ორგანოები, დირექტორატი, 

სამეთვალყურეო საბჭოს საერთო კრება. 

მხარეთა უფლება-მოვალეობები. 

პასუხისმგებლობა. 

კოოპერატივი, კოოპერატივის გამგეობა, 

ხელმძღვანელობა, მეპაიეთა უფლება-

მოვალეობა. პრაქტიკული მუშაობა. 

გავლილი მასალის გამეორება. 

კონსულტაცია. მზადება სახელმწიფო 

გამოცდისთვის. 

20 3 3 6 8  

17 
18 დასკვნითი გამოცდა 2     2 

19 
20 განმეორებითი გამოცდა       

სულ: 275 45 39 84 101 6 
 

damatebiTi gamocda Catardeba 10 dRis Semdeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saswavlo kursis Sinaarsi (gegma) 

kvireebi Sinaarsi literatura 

1 
სახელმწოფოსა და სამართლის ცნება ნიშნები, საგანი, 

მეთოდი 

კონსტიტუციური სამართლის ცნება, წყაროები. 

გ. ნადირაშვილი. 

სახელმწიფოსა და სამართლის 

ისტორია. თბილისი. 2008 წ. 

2 

სახელმწიფოს ფორმა, საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი ფორმის თავისებურებები. 

სახელმწიფო ხელისუფლება და მისი ორგანიზაციის 

კონსტიტუციური პრინციპები. ხელისუფლების 

დანაწილება. 

გ. ნადირაშვილი. 

სახელმწიფოსა და სამართლის 

ისტორია. თბილისი. 2008 წ. 

ავთანდილ დემეტრაშვილი, 

ირაკლი კომახიძე. 

კონსტიტუციური სამართალი. 

სახელმძღვანელო 

ბაკალავრიატის 

სტუდენტებისათვის. თბილისი, 

2014 

3 

საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს 

პრეზიდენტი. საქართველოს სახელმწიფო მთავრობა. 

სასამართლო ხელისუფლება. პრაქტიკული მუშაობა. 

სამოქალაქო სამართლის ცნება, სისტემა, ამოცანები, 

სამოქალაქო სამართლის მოქმედების სფერო. 

ავთანდილ დემეტრაშვილი, 

ირაკლი კომახიძე. 

კონსტიტუციური სამართალი. 

სახელმძღვანელო 

ბაკალავრიატის 

სტუდენტებისათვის. თბილისი, 

2014 

სამოქალაქო სამართლის 

კოდექსი. თბილისი, 2015 წ. 

4 

სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობათა 

მონაწილენი (სუბიექტები) ფიზიკური პირის ცნება, 

მათი სამართლებრივი მდგომარეობა და 

იდენტიფიკაციის საშუალებები (სახელის უფლება), 

საცხოვრებელი ადგილის მნიშვნელობა. 

იურიდიული პირები, მათი ცნება, უფლება-

მოვალეობა, კერძო სამართლის ობიექტები, ვადების 

გამოთვლა, ხანდაზმულობა. 

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 

5 

კომერციული იურიდიული პირები სამოქალაქო 

სამართალში, მათი დაფუძნება, რეგისტრაცია, 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირები, მათი რეგისტრაცია, უფლება-მოვალეობა და 

პასუხისმგებლობა. 

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 

6 

გარიგება, გარიგების ცნება, მნიშვნელობა, გარიგების 

სახეები \9ცალმხრივი, ორმხრივი, მრავალმხრივი). 

გარიგების ფორმები (ზეპირი, წერილობითი). 

გარიგებების ფორმის  შედეგები, იურიდიული ძალია 

არმქონე გარიგებები, საცილო და ბათილი (არა რა) 

გარიგებები, თანხმობის გარიგებები 

პირობითი გარიგებები, მათი ცნება და ზოგადი 

დახასიათება, წარმომადგენლობა, უფლება-მოსილება, 

ინტერესთა კონფლიქტი. პრაქტიკული მუშაობა 

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 

7 პირველი შუალედური გამოცდა  

8 
შრომის სამართლის ცნება, საგანი, სისტემა, ამოცანები, 

წყაროები, საჯარო სამართლის ცნება. 

შრომის სამართლის პრინციპები, მეთოდები, შრომითი 

შრომის კოდექსი. დ 

ძამუკაშვილი. შრომის 

სამართალი (როგორ დავიცვათ 



ურთიერთობის სუბიექტები, შრომის ხელშეკრულება, 

საგამოცდო ვადა. შინაგანაწესი. საჯარო სამსახურის 

სახეები 

დასაქმებულისა და 

დამსაქმებლის ინტერესები. 

თბილისი, 2014 წელი 

9 

სამუშაოს შესრულება დასაქმებულის მიერ, 

სამსახურებრივი მივლინება, სამუშაო დრო, 

შესვენებისა და დასვენების დრო. თანამდებობაზე 

დანიშვნა კონკურსით და კონკურსის გარეშე. 

პრაქტიკული მუშაობა. 

ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება, შვებულების 

სახეები შრომის სამართალსა და საჯარო სამსახურში. 

შრომის კოდექსი. 

დ.ძამუკაშვილი 

შრომის სამართალი  

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 
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შვებულების მიცემის წესი, შვებულების გადატანა 

შრომის სამართალში, საჯარო სამსახურში. 

წახალისებისა და  დისციპლინური ღონისძიებების 

გამოყენება შრომის სამართალში და საჯაროში. 

შრომის სამართალი. 

დ.ძამუკაშვილი 

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 

11 

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის გამო. კომპეტენციები. შრომის ანაზღაურება 

ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის გამო. შრომითი 

ურთიერთობის შეჩერება, შეწყვეტა, მისი საფუძვლები. 

შრომის კოდექსი. 

დ.ძამუკაშვილი 

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 

შრომის სამართალი 

დ.ძამუკაშვილი 

12 

პასუხისმგებლობა, დავის განხილვა და გადაწყვეტა. 

დავის გადაწყვეტა სასამართლოს მიერ. გაფიცვა და 

ლოკაუტი. სამსახურებიდან გათავისუფლება 

შემცირებისა და ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით. 

პრაქტიკული მუშაობა. 

სამეწარმეო სამართალი, როგორც სამართლის 

დამოუკიდებელი დარგი. სამეწარმეო საქმიანობის 

ცნება. მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება. 

პასუხისმგებლობა და შესატანი. პარტნიორთა 

უფლება-მოვალეობა, პასუხისმგებლობა. 

ლ.  ჭანტურია. სამოქალაქო 

სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

გამომც. სამართალი. 2011 წ. 

კანონი მეწარმეთა შესახებ. 

თბილისი.2015 წ. დ. ჭანტურია, 

თ. ნინიძე. მეწარმეთა შესახებ 

კანონის კომენტარები. 

თბილისი. 2001 წ. 

13 

საწარმოო რეგისტრაცია, რეგისტრაციის მნიშვნელობა. 

უარი საწარმოს რეგისტრაციაზე. 

რედომიცილება -  მისი არსი და მნიშვნელობა 

სამეწარმეო სამართალში 

საფირმო სახელწოდება, რეესტრის საჯაროობა, 

ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა. 

პარტნიორთა  საერთო კრება, კრების 

უფლებამოსილება. საწარმოს რეორგანიზაცია და 

ლიკვიდაცია. პრაქტიკული მუშაობა. 

 

კანონი მეწარმეთა შესახებ. 

თბილისი.2015 წ. დ. ჭანტურია, 

თ. ნინიძე. მეწარმეთა შესახებ 

კანონის კომენტარები. 

თბილისი. 2001 წ. 

14 მეორე შუალედური გამოცდა  

15 

 

ხანდაზმულობა და ვადები სამეწარმეო სამართალში, 

საწარმოს ფილიალი, სოლიდარული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ხელმძღვანელობა, 

საერთო კრება და მისი უფლებამოსილება. 

კომანდიტური საზოგადოება, მისი პარტნიორები, 

საერთო კრება, ხელმძღვანელობა, კომენდიტები და 

კომპლომენტარები - მათი უფლებები და 

კანონი მეწარმეთა შესახებ. 

თბილისი.2015 წ. დ. ჭანტურია, 

თ. ნინიძე. მეწარმეთა შესახებ 

კანონის კომენტარები. 

თბილისი. 2001 წ. 



მოვალეობები. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, 

ხელმძღვანელობა, საერთო კრება, პარტნიორები, მათი 

უფლება-მოვალეობა. 

16 

სააქციო საზოგადოება, მმართველობითი ორგანოები, 

დირექტორატი, სამეთვალყურეო საბჭოს საერთო 

კრება. მხარეთა უფლება-მოვალეობები. 

პასუხისმგებლობა. 

კოოპერატივი, კოოპერატივის გამგეობა, 

ხელმძღვანელობა, მეპაიეთა უფლება-მოვალეობა. 

პრაქტიკული მუშაობა. 

გავლილი მასალის გამეორება. კონსულტაცია. 

მზადება სახელმწიფო გამოცდისთვის. 

კანონი მეწარმეთა შესახებ. 

თბილისი.2015 წ. დ. ჭანტურია, 

თ. ნინიძე. მეწარმეთა შესახებ 

კანონის კომენტარები. 

თბილისი. 2001 წ. 

17 
18 დასკვნითი გამოცდა  

19 
20 განმეორებითი გამოცდა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



profesiuli studentis codnis Sefaseba: 

1. studentTa codnis Sefaseba warmoebs 100 quliani (ECTS) sistemis mixedviT 

semestruli muSaobisa da saboloo gamocdis Sefasebis Sedegebis SejamebiT. 

semestruli muSaobisas mxedvelobaSi miiReba sxvadasxva komponenti, romlebSic 

aisaxeba studentis muSaobis xarisxi. Sefasebis TiToeul komponents 

miniWebuli aqvs garkveuli raodenoba, kerZod:  

a) mecadineobaze daswreba: 0-10qula (qulebis gaangariSeba iwarmoebs 

proporciis gamoyenebiT – mag: swavleba grZeldeba 20 kviris manZilze, aqedan 

uSualo leqcia-praqtikulebi 14 kvira. Tu profesiuli studenti ToTxmetive 

kviras daeswreba mecadineobas - daimsaxurebs maqsimalur 10 qulas, xolo Tu 

daeswreba 10 kviras, miiRebs X qulas, proporcia iqneba: X=10*10/14=7.1 qula, e.i. 

profesiuli studenti Tu daeswreba mecadineobas 10 kviris manZilze, daswrebis 

qula iqneba – 7.1 qula) 

b) semestruli aqtiuroba: jgufur muSaobasa da praqtikul mecadineobebze 0-30 

qula (qulebis gaangariSeba iwarmoebs proporciis gamoyenebiT – mag: swavleba 

grZeldeba 20 kviris manZilze, aqedan uSualo leqcia-praqtikulebi 14 kvira. Tu 

profesiuli studenti ToTxmetive kviras mecadineobaze iaqtiurebs - 

daimsaxurebs maqsimalur 30 qulas, xolo Tu iaqtiurobs mxolo 10 kviris 

manZilze, miiRebs X qulas, proporcia iqneba: X=10*30/14=21.1 qula, e.i. 

profesiuli studenti Tu iaqtiurebs mecadineobaze 10 kviris manZilze, 

aqtiurobis qula iqneba – 21.1 qula) 

g) ori Sualeduri gamocda 0-30 qula testuri, Teoriuli, an kombinirebuli 

saxiT.  

 testi Sedgeba 15 kiTxvisagan. TiTo kiTxvis swori pasuxi 1 qula, 

araswori pasuxi – 0 qula;  

 Teoriuli sakiTxi (sami sakiTxi) fasdeba 0-dan 5 qulis CaTvliT:  

5 qula – srulfasovnad msjelobs da logikurad asabuTebs sakiTxs; 

4 qula – msjelobs da asabuTebs logikurad, mciredi Secdomebi aqvs 

terminologiaSi; 

3 qula – srulyofilad msjelobs, magram logikurad ver asabuTebs; 

2 qula – sakiTxze aqvs warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

1 qula – iZleva mcireoden ganmartebas, magram ara Temis garSemo; 

0 qula – ar Seasrula davaleba. 

d) daskvniTi gamocda 0-30 qula (tardeba zepiri formiT) 

bileTebis saxiT, TiTo bileTSi 5 sakiTxi 

TiToeuli sakiTxi fasdeba 0-dan 6 qulis CaTvliT: 

6 qula – srulfasovnad msjelobs da logikurad asabuTebs sakiTxs; 

5 qula – msjelobs da asabuTebs logikurad, mciredi Secdomebi aqvs 

terminologiaSi; 



4 qula – srulyofilad msjelobs, magram logikurad ver asabuTebs; 

3 qula – sakiTxze aqvs warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

2 qula – sakiTxze aqvs mcire warmodgena, magram terminologias ver 

flobs; 

1 qula - iZleva mcireoden ganmartebas, magram ara Temis garSemo; 

0 qula – ar Seasrula davaleba. 

2. daskvniT gamocdaze dasaSvebi minimaluri qula Seadgens 21-s.(daskvniT 

gamocdaze gasvla savaldebuloa) 

3. krediti CaiTvleba aRebulad Tu studenTi daskvniT gamocdaze miiRebs 

Sefasevis ara nakleb 50%-s da semestruli muSaobis qulasTan dajamebiT 

daimsaxura 51 qulas mainc, saboloo Sefaseba warmoebs Smdegi Skalis 

Sesabamisad 

dadebiT Sefasebad CaiTvleba: 

A. friadi – maqsimaluri Sefasebis 91% da meti; 

B. Zalian kargi – maqsimaluri Sefasebis 81-90%; 

C. kargi _ maqsimaluri Sefasebis 71-80%; 

D. damakmayofilebeli _ maqsimaluri Sefasebis 61-70%; 

E. sakmarisi – maqsimaluri Sefasebis 51-60%; 

uaryofiT Sefasebad CaiTvleba:  

(Fx) ver Caabara – maqsimaluri Sefasebis 41-50%, rac niSnavs, rom 

profesiul students Casabareblad meti muSaoba sWirdeba da 

eZleva damoukidebeli muSaobiT damatebiT gamocdaze erTxel 

gasvlis ufleba. 

(F) CaiWra – maqsimaluri Sefasebis 40% da naklebi, rac niSnavs, 

rom profesiuli studentis mier Cabarebuli samuSao ar aris 

sakmarisi dam mas sagani axlidan aqvs Sesaswavli. 

 profesiuli studentis mier miRweuli swavlis Sedegebis 

erTjeradad – mxolod daskvniTi gamocdis safuZvelze Sefaseba 

dauSvebelia. 

 profesiul students ufleba aqvs, gavides damatebiT gamocdaze 

daskvniT gamocdaze uaryofiTi (Fx) Sefasebis miRebis SemTxvevaSi, 

aranakleb 5-10 dRisa. 

Sefasebis meTodi SeiZleba iyos: 

 testi; 

 zepiri gamokiTxva; 

 portfolio; 



 jgufuri/individualuri proeqti; 

 dakvirveba da demonstrireba. 

saswavlo kursis gavlasTan dakavSirebuli damatebiTi moTxovnebi: 

saleqcio da praqtikul  mecadineobebze daswrebisas  studentebi valdebulni 

arian daicvan Semdegi  wesebi: 

- dagvianebiT ar Semovidnenen mecadineobebze; 

- mecadineobebis msvlelobisas  mobiluri telefoni iqonion gamorTul 

mdgomareobaSi; 

- mecadineobebis msvlelobisas nu dakavdebian sxva saqmiT.   

    gamocdebis mimdinareobisas akademiuri TaRliToba (gadawera, 

aranebadarTuli saSualebebis gamoyeneba, xmauri da sxva studentisaTvis xelis 

SeSla) isjeba gamocdidan moxsniTa da Sefaseba 0–is gaformebiT. 

    gasaTvaliswinebelia, rom leqciebisa da praqtikuli mecadineobebis mizania  

ara marto Teoriuli cnebebis Seswavla, aramed  realur an arastandartul 

situaciebSi maTi gamoyenebiT swori da argumentirebuli msjelobis unaris 

gamomuSaveba. aqedan gamomdinare,  savaraudoa, rom  studentis mier gacdenili 

mecadineobebi sagrZnoblad imoqmedebs saboloo Sefasebaze. 

    students SeuZlia gaugebari sakiTxebis garSemo kiTxvebi dausvas pedagogs,  

amisaTvis SeuZlia  gamoiyenos eleqtronuli saSualebebic. SesaZleblobis 

SemTxvevaSi pedagogi pasuxs gascems students dauyovnebliv, xolo aucilebel 

SemTxvevaSi ki daniSnavs damatebiT Sexvedras. 
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swavlis Sedegebi: 

codna da gacnobiereba - aqvs saxelmwifo samarTalSi saxelmwifosa 
da samarTlis ZiriTadi sakiTxebis codna, 
erkveva samarTlis ganviTarebis misi 
istoriuli aspeqtebis etapebis arssa da 
mniSvnelobaSi, Seiswavla xelisuflebis 
danawilebis principi, xelisuflebis 
umaRlesi da sakanonmdeblo organoebis, 
konstituciuri samarTlis – rogorc 
saxelmwifos ZiriTadi kanonis uzenaesobis 
mniSvneloba; 

- samoqalaqo samarTlis zogadi nawilis 
gavlis Semdeg Seiswavla Tu samarTlis 
raoden mniSvnelovan instituts 
warmoadgens samoqalaqo samarTali, 
samoqalaqo samarTlis subieqtebis 
samarTlebrivi uflebebi da movaleobebi. 
fizikuri da iuridiuli pirebis roli, 
uflebebi da movaleobebi. garigeba misi 
arsi da mniSvneloba, vadebi da 
xandazmuloba samoqalaqo samarTalSi da 
warmomadgenloba garigebaSi; 

- Sromis samarTalSi siRrmiseulad 
Seiswavla aRniSnuli sagnis arsi, 
mniSvneloba, miznebi da amocanebi. 
samarTlis subieqtebis – damsaqmeblis da 
dasaqmebulis ufleba movaleoba da 
pasuxismgeblobebi. Damsaqmeblis 
pasuxismgebloba dasaqmebulis interesebis 
dacvis sferoSi. 

- samewarmeo samarTlis sagani, sistema, 
amocanebi da principebi. Samewarmeo 
subieqtebis organizaciul samarTlebrivi 
formebi da maTi roli saxelmwifos 
biujetisa da ekonomikuri ganviTarebis 
sferoSi. 

codnis praqtikaSi 
gamoyenebis unari 

- SeuZlia msjeloba saqarTvelos 
konstituciiT gaTvaliswinebuli kanonebis 
praqtikaSi gamoyenebis mniSvnelobaze. 
demokratiul saxelmwifoSi xelisuflebis 
umaRlesi organoebis (sakanonmdeblo, 
aRmasrulebeli, sasamarTlo) 
uflebamosilebasa da cxovrebaSi misi 
gatarebis aucileblobaze; 

- samoqalaqo samarTlSi iyenebs codnas 
samarTlis subieqtebis ufleba-movaleoba 
da pasuxismgeblobis Sesaxeb. SeuZlia 
aRniSnul sferoSi samarTlebrivi 
dokumentebis Sedgena; 

- SeuZlia Sromis samarTlis subieqtebis 
urTierTobebidan gamomdinare saTanado 



dokumentebis Seqmna. mag: samuSaoze miReba, 
ganTavisufleba da sxva. 

- samewarmeo samarTlis subieqtebis 
(ind.mewarme. Sps, ks, sps, ss, kooperativi) 
mmarTvelobis organoebis mier gamocemuli 
individualuri da sxva samarTlebrivi 
aqtebis SemuSaveba, Camoyalibeba da maTi 
praqtikuli gamoyeneba. 

swavlis unari SeuZlia wignze damoukidebeli muSaoba da 
SeZenili codnis gaRrmaveba.  

Rirebulebebi icavs konfidencialobasTan dakavSirebul yvela 
wessa da proceduras; aris punqtualuri da 
mowesrigebuli. icavs konfidencialobasTan 
dakavSirebul yvela wessa da proceduras; aris 
punqtualuri da mowesrigebuli. icavs adamianis 
uflebebs da Tavis uflebebs. 

 


