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კონსულტაცია   ინდივიდუალურად სტუდენტის საჭიროებისამებრ დანიშნულ დროს 

 

აღწერა 

ინოვაციური პროგრამა ადამიანის უფლებების სამართალში (შემდგომში ინოვაციური 

პროგრამა) შედგება სამართლის სკოლის პროფესორებისა და მოწვეული 

ლექტორების/ექსპერტების მიერ შეთავაზებული ექსტრაკურიკულარული და საგანმანათლებლო 

ღონისძიებებისაგან. ინოვაციური პროგრამა დაყოფილია სავალდებულო და არჩევით 

კომპონენტებად, რომლის გავლის შემდეგ სტუდენტს მიენიჭება სასწავლო კრედიტები და 

სერთიფიკატი, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი ინოვაციური პროგრამის ფარგლებში 

გავლილი აქტივობების ჩამონათვალი და სტუდენტის შეფასება.   

 

ინოვაციური პროგრამის სავალდებულო კომპონენტებია:  

- ზამთრის ან/და ზაფხულის სკოლა; 

- კონფერენცია/იები ადამიანის უფლებების სამართალში; 

- საპანელო დისკუსიები; 

- საჯარო ლექციები; 

- პროფესიული ტრენინგები ან/და სემინარები; 

- კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი ადამიანის უფლებების სამართალში. 

 

ინოვაციური პროგრამის არჩევითი კომპონენტებია: 

- შეჯიბრი ადამიანის უფლებების სამართალში; 

- აკადემიურ სტატიათა კონკურსი. 

 

სტუდენტს მოეთხოვება ყოველ კომპონენტში აქტიური ფორმით მონაწილეობა და შესაბამისი 

დავალების მომზადება. ყოველი კომპონენტის დეტალური აღწერა იხილეთ ქვემოთ - შინაარსის 

ქვე-სათაურის ქვეშ. 

 

ინოვაციური პროგრამის ხანგრძლივობაა 10 თვე (ოქტომბერი 2014 - ივლისი 

2015).სასერთიფიკატო პროგრამის წარმატებით დასრულებისათვის აუცილებელია ყველა 

სავალდებულო კომპონენტის გავლა.  
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თავისუფალი უნივერსიტეტი 

პრერეკვიზიტი 

ინოვაციური პროგრამის მონაწილე თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

სტუდენტს დამთავრებული უნდა ჰქონდეს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველი ორი 

კურსით გათვალისწინებული სამართლის ყველა საგანი დადებითი შეფასებით. აგრეთვე, 

სავალდებულოა ინგლისური ენის ცოდნა - B 1 დონეზე. 

სწავლის მიზნები 

 

ინოვაციური პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გასცდნენ საუნივერსიტეტო განათლების 

სტანდარტული კურსების ფორმატს და თავიანთი ცოდნა გაიღმრავონ ადამიანის უფლებების 

სამართლის კონკრეტულ მიმართულებებში. 

ამასთან, ინოვაციურ პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტებში მონაწილეობა 

სტუდენტებს: 

 გაუღრმავებს ადამიანის უფლებების სამართლის პრაქტიკულ ცოდნას; 

 ხელს შეუწყობს საქართველოში ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებული 

გამოწვევების შესახებ ინფორმაციის მიღებას ალტერნატიული წყაროებიდან და მათი 

შესაძლო მოგვარების გზების შესახებ საკუთარი პოზიციების ჩამოყალიბებას; 

 განუვითარებს უნარს მოახდინონ რელევანტური სამართლებრივი ნორმების 

იდენტიფიცირება და კონკრეტულ ფაქტებთან მისადაგება, რასაც ინოვაციური პროგრამის 

მსვლელობისას სტუდენტი მისცემს წერილობითი ნაშრომის ფორმას; 

 ადამიანის უფლებების სამართლის სპეციფიკიდან გამომდინარე განუვითარებს 

ანალიტიკურ და კრიტიკული აზროვნებას.  

 განუვითარებს ზეპირი პრეზენტაციის და სამართლებრივი წერის კულტურას, რაც 

გულისხმობს კონკრეტული აზრის ლაკონურად, ზუსტად და ლოგიკურად ჩამოყალიბებას, 

შესაბამის წყაროებზე დაყრდნობით. 

 

 სწავლის შედეგები 

ინოვაციური პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი შეიძენს ცოდნას: 

- ადამიანის უფლებების სამართლის კონკრეტულ მიმართულებებში, რომელიც მათ 

შორის, მოიცავს გაეროს და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის 

მექანიზმებს, ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, 

დისკრიმინაციის აკრძალვას და თანასწორობას, რელიგიის თავისუფლებას, გამოხატვის 

თავისუფლებას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თავისუფლებას, ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების გავრცელებას/სახელმწიფოს ვალდებულებებს 

და ა.შ. 

- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას. 

ინოვაციური პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი შეძლებს: 

- ადამიანის უფლებების სფეროში საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ 

პრაქტიკულ მუშაობას, რაც გულისხმობს პრობლემატიკის იდენტიფიცირებას, 

პოტენციური გამოსავლის მოძებნას, პოზიციების არგუმენტირებას და საჭიროების 

შემთხვევაში, მათ ლობირებას; 

- ზეპირი პრეზენტაციის უნარების განვითარებას, რაც გულისხმობს დისკუსიაში და 

დებატებში მონაწილეობისთვის შესაბამისი უნარების განვითარებას; 

- სამართლებრივი წერის უნარის განვითარებას, რაც გულისხმობს, კვლევის, ბლოგის, 

სტატიის და პრეზენტაციის წერილობითი ფორმით მომზადებას. 



თავისუფალი უნივერსიტეტი 

შინაარსი 

 

ინოვაციური პროგრამის სავალდებულო ნაწილი შედგება 6 კომპონენტისგან.  

შენიშვნა: უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას კურსის მიზნებიდან გამომდინარე შეცვალოს ან 

მოდიფიცირება გაუკეთოს ნებისმიერ სავალდებულო კომპონენტს, რაც წინასწარ იქნება ცნობილი 

სტუდენტისთვის. 

1. ზამთრის/ზაფხულის სკოლა ან/და ინტენსიური ტრენინგი ადამიანის უფლებების 

სამართალში1.  

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი 

(შემდგომში ინსტიტუტი), ქართველ და უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, ყოველწლიურად 

მართავს ზამთრისა /ზაფხულის სკოლებს ან/და ინტენსიურ ტრენინგებს ადამიანის უფლებების 

სამართალში: 

- სკოლ(ებ)ის/ინტენსიური ტრენინგის თემატიკა განისაზღვრება ინსტიტუტის მიერ 

საქართველოში არსებული პრობლემატიკის და ადამიანის უფლებების სამართალში 

არსებული სიახლეების გათვალისწინებით. 

- თემატიკა სტუდენტს ეცოდინება მინიმუმ ერთი თვით ადრე, რომლის შესახებად მას 

ეცნობება კოორდინატორის მიერ2. 

- სკოლ(ებ)ის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 4-6 დღით.  

- ზამთრის/ზაფხულის სკოლ(ებ)ი და ინტენსიური ტრენინგი ტარდება ბაზალეთის 

სასწავლო ცენტრში ან/და თავისუფალი უნივერსიტეტის კამპუსზე. მონაწილეები 

უზრუნველყოფილი არიან, როგორც მგზავრობით, ასევე საცხოვრებლითა და სასწავლო 

მასალებით.  

- სტუდენტი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ერთ სკოლაში/ინტენსიურ ტრენინგში: 

სტუდენტის შეფასება ხორციელდება სკოლ(ებ)ის ან/და ტრენინგის ფარგლებში 

გათვალისწინებული შემდეგი აქტივობების მეშვეობით: 

(ა) დებატებში ან იმიტირებული პროცესში მონაწილეობა, ან/და  

(ბ) საბოლოო წერილობითი გამოცდა (კაზუსი, ტესტირება, ან/და ღია კითხვები). 

2. კონფერენციები 

ინსტიტუტი ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ორგანიზებას უწევს 

კონფერენციებს ადამიანის უფლებების სფეროში ან/და საკონსტიტუციო სამართალში. 

კონფერენცია შესაძლოა იყოს 1 ან 2 დღიანი და ჩატარდეს როგორც თავისუფალი უნივერსიტეტის 

კამპუსზე, ასევე მის გარეთ: 

- სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ მინიმუმ ერთ 

კონფერენციას: დისკუსიაში მონაწილეობა სავალდებულოა. პროგრამის 

კოორდინატორის მიერ განხორციელდება დასწრების აღრიცხვა. 

- კონფერენციის თემატიკა სტუდენტს ეცოდინება მინიმუმ ერთი თვით ადრე, რომლის 

შესახებაც მას ეცნობება კოორდინატორის მიერ3. 

                                                 
1 ინსტიტუტის ფარგლებში განხორციელებული ზაფხული ან ზამთრის სკოლა არის ფასიანი (მინიმალური 

თანხა), რომლის დაფარვაც მოუწევს სტუდენტს.  
2 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თემატიკა უკვე განსაზღვრულია სავარაუდო კალენდარულ გეგმაში. 
3 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თემატიკა უკვე განსაზღვრულია სავარაუდო კალენდარულ გეგმაში. 
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- სტუდენტური კონფერენციის შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია მონაწილეობა 

მიიღოს აღნიშნულ კონფერენციაში, როგორც პრეზენტატორმა და კოორდინატორთან 

და ხელმძღვანელთან შეთანხმებით მოამზადოს განსაზღვრულ თემატიკის ირგვლივ 

პრეზენტაცია წერილობითი ფორმით. 

- სტუდენტური კონფერენციის გარდა, სხვა სახის კონფერენციების შემთხვევაში, 

სტუდენტი ვალდებულია, კოორდინატორთან შეთანხმებით, კონფერენციის თემატიკის 

შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან ერთი კვირის განმავლობაში განსაზღვროს საკვლევი 

საკითხი, რომლის საფუძველზეც ის ამზადებს წერილობით ნაშრომს (წერილობითი 

ნაშრომის სტანდარტი იხილეთ ქვემოთ სწავლის სტრატეგიაში). რიგ შემთხვევაში, 

კოორდინატორთან შეთანხმებით, შესაძლოა სტუდენტმა განსაზღვრული თემატიკის 

თაობაზე მოამზადოს კვლევა კონფერენციაში მონაწილეობის მიმღები ექსპერტის 

პრეზენტაციის მოსამზადებლად (კვლევის სტანდარტი იხილეთ სწავლის 

სტრატეგიაში). 

3.  პროფესიული სემინარები/ტრენინგები 

ინსტიტუტი, ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, ახორციელებს 1-3 დღიან 

ტრენინგებს ადამიანის უფლებების სამართალში, რომელიც ტარდება თავისუფალი 

უნივერსიტეტის კამპუსზე, ბაზალეთის სასწავლო ცენტრში ან/და სხვა დაწესებულებაში. 

ტრენინგი შეიძლება ჩატარდეს, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტების მიერ. 

- სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს მინიმუმ ორ ტრენინგს/სემინარს და მიიღოს 

აქტიური მონაწილეობა. პროგრამის კოორდინატორის მიერ განხორციელდება 

დასწრების აღრიცხვა. 

- პროფესიული სემინარის/ტრენინგის შინაარსი სტუდენტებს ეცოდინებათ მინიმუმ 

ერთი თვით ადრე, რომლის შესახებაც მათ ეცნობებათ კოორდინატორის მიერ4. 

- შესაძლოა, რიგ შემთხვევაში, პროფესიული სემინარი/ტრენინგი მოითხოვდეს უცხო 

ენის (ინგლისური ენის) ცოდნას, რომლის შესახებაც სტუდენტებს ეცნობებათ წინასწარ 

კოორდინატორის მიერ. 

- სტუდენტის შეფასება წერილობითი ფორმით მოხდება შემდეგნაირად: 

(ა) თავად ტრენინგის/სემინარის ბოლოს წარმოებული წერილობითი შეფასების 

საფუძველზე, ან 

(ბ) სტუდენტი ორ ღონისძიებაზე დასწრების შემდეგ, ირჩევს ერთ თემატიკას 

ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, რომლის ირგვლივაც ის ამზადებს 

კვლევას/წერილობით ნაშრომს (წერილობითი ნაშრომის სტანდარტი იხილეთ სწავლის 

სტრატეგიაში). 

4. საპანელო დისკუსიები საკონსტიტუციო სამართლის შესახებ 

ინსტიტუტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ერთად ახორციელებს საპანელო დისკუსიების 

სერიას საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას და გადაწყვეტილებების ირგვლივ მინიმუმ ორ 

თვეში ერთხელ: 

- სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს მინიმუმ 4 დისკუსიას. დისკუსიის ფარგლებში 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას და გადაწყვეტილებებს განიხილავენ 

                                                 
4 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თემატიკა უკვე განსაზღვრულია სავარაუდო კალენდარულ გეგმაში. 
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საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები და მოწვეული ექსპერტები. 

დისკუსიის სავარაუდო ხანგრძლივობაა 2 საათი. 

- საპანელო დისკუსიის შინაარსი სტუდენტებს ეცოდინებათ მინიმუმ ორი კვირით ადრე, 

რომლის შესახებაც მას ეცნობებათ კოორდინატორის მიერ5. 

- სტუდენტი ვალდებულია ხელმძღვანელთან ერთად შეარჩიოს 4 საპანელო დისკუსიის 

საფუძველზე ერთი თემა და მის შესახებ მოამზადოს სტატია ან ჩანართი საინფორმაციო 

ბიულეტენისთვის (წერის სტანდარტი იხილეთ სწავლის სტრატეგიაში). 

5. საჯარო ლექციები და დისკუსიები 

ინსტიტუტი მინიმუმ თვეში ერთხელ ორგანიზებას უწევს საჯარო ლექციას ან დისკუსიას 

საქართველოში ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული პრობლემატიკის ან/და სიახლეების 

თაობაზე: ლექციის მსვლელობისას იქნება ერთი პრეზენტატორი, ხოლო დისკუსიის 

მსვლელობისას იქნება მინიმუმ 2 პრეზენტატორი და მოდერატორი. ლექციებსა და დისკუსიებს 

წარმართავენ, როგორც აკადემიური გამოცდილების მქონე პირები, ასევე პრაქტიკოსები/ადამიანის 

უფლებების სფეროში მომუშავე ექსპერტები. 

- სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს მინიმუმ 5 საჯარო ლექციას/დისკუსიას. საჯარო 

ლექციის/დისკუსიის სავარაუდო ხანგრძლივობაა 2 საათი. 

- საპანელო დისკუსიის შინაარსი სტუდენტებს ეცოდინებათ მინიმუმ ორი კვირით ადრე, 

რომლის შესახებაც მათ ეცნობებათ კოორდინატორის მიერ6. 

- სტუდენტი ვალდებულია ხელმძღვანელთან კონსულტაციის საფუძველზე შეარჩიოს 5 

საჯარო ლექციის/დისკუსიის საფუძველზე ერთი თემა და მის შესახებ მოამზადოს 

სტატია ან ჩანართი საინფორმაციო ბიულეტენისთვის (წერის სტანდარტი იხილეთ 

სწავლის სტრატეგიაში). 

6. ადამიანის უფლებათა სამართლის საინფორმაციო ბიულეტენი 

ინსტიტუტი კვარტალში ერთხელ გამოსცემს ადამიანის უფლებათა სამართლის საინფორმაციო 

ბიულეტენს ელექტრონული ფორმით: აღნიშნული ბიულეტენი ხელმისაწვდომი იქნება 

ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.  

ბიულეტენი შედგება შემდეგი ფორმის წერილობითი კომპონენტისგან: 

- სიახლე/ჩანართი;  

- სტატია; 

- ბლოგი; 

- ინტერვიუ. 

წერილობითი კომპონენტების სტანდარტი მოცემულია სწავლის სტრატეგიაში. 

ინოვაციური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს მინიმუმ 3 

საინფორმაციო ბიულეტენის მომზადებაში: 

- სტუდენტი, ხელმძღვანელთან შეთანხმებით არჩევს თემატიკას. სტუდენტმა უნდა 

გაითვალისწინოს, რომ ის ვალდებულია აღნიშნული 3 კონტრიბუციის ფარგლებში 

მოამზადოს 2 სტატია ან/და სიახლე/ჩანართი საკონსტიტუციო სასამართლოს საპანელო 

დისკუსიისა და საჯარო ლექციების/დისკუსიების შედეგად შერჩეულ თემებზე; 

                                                 
5 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თემატიკა უკვე განსაზღვრულია სავარაუდო კალენდარულ გეგმაში. 
6 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თემატიკა უკვე განსაზღვრულია სავარაუდო კალენდარულ გეგმაში. 
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- სტუდენტი ხელმძღვანელთან შეთანხმებით განსაზღვრავს წერილობითი 

კონტრიბუციის ფორმას, ხოლო კოორდინატორთან თანმხდება თუ რომელ 

საინფორმაციო ბიულეტენში განთავსდება აღნიშნული წერილობით ნაშრომი. 

ინოვაციური პროგრამის არჩევითი ნაწილი შედგება 2 კომპონენტისგან 

1. შეჯიბრი ადამიანის უფლებების სამართალში 

შეჯიბრი ადამიანის უფლებების სამართალში წარმოადგენს სასამართლო პროცესის სიმულაციას, 

რომელშიც მონაწილეობას იღებენ სტუდენტური გუნდები. შეჯიბრის ფარგლებში გუნდი 

ამზადებს მოსარჩელე და მოპასუხე მხარის წერილობით და ზეპირ პოზიციებს ან/და თამაშობს 

მოსამართლეების როლს. ინოვაციური პროგრამის ფარგლებში, შესაძლებელია გათვალისწინებულ 

იქნას სტუდენტის ნაშრომის/გამოსვლის ინდივიდუალური შეფასება7.  

- შეჯიბრის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსდება ცენტრის ვებ-გვერდზე 

(www.nihr.freeuni.edu.ge ) 

2. აკადემიურ სტატიათა კონკურსი 

სტატიების კონკურსის შედეგად ხდება საუკეთესო სტატიების გამოვლენა ქართული ადამიანის 

უფლებების სამართლის მიმოხილვის აკადემიური გამოცემისთვის, რომელიც წარმოადგენს 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის მიერ 

საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით განხორციელებულ აკადემიურ გამოცემას. 

სტატიების განხილვა მოხდება სარედაქციო კომისიის მიერ, ხოლო სტატიების საბოლოო შერჩევას 

მოახდენს საკონკურსო კომისია. 

- აკადემიური სტატიების კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსდება 

ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.nihr.freeuni.edu.ge ) 

 

სწავლების და სწავლის სტრატეგია 

 

- კოორდინატორის უფლება-მოვალეობები: პროგრამის კოორდინატორი უფლებამოსილია 

პროგრამის ყოველდღიურ მართვაზე; ის უზრუნველყოფს შესაბამისი ინფორმაციის 

(ღონისძიებების ჩატარების თარიღი, საჭირო მასალები, შეფასებები და სხვა) დროულ მიწოდებას 

პროგრამის მონაწილეებისთვის და მათ და აკადემიურ ხელმძღვანებელთან ეფექტიანი 

კომუნიკაციას. პროგრამის კოორდინატორი ასევე უზრუნველყოფს ხელმძღვანელებთან 

შეთანხმებით სტუდენტებს შორის წერილობითი დავალების თემების კოორდინაციას. 

 

- ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობა: პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელ(ებ)ი  

უფლებამოსილი არის/ან პროგრამის მონაწილეებს გაუწის/ონ ზედამხედველობა აკადემიური 

სტატიებისა და წერილობითი ნაშრომების მომზადებაში, ასევე მისცენ მათ შესაბამისი 

დავალებები. ისინი ახდენენ მონაწილეთა ნაშრომების შეფასებას და შესაბამის აკადემიურ 

უკუკავშირს. პროგრამის მონაწილეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, აკადემიური 

ხელმძღვანელები ასევე მართავენ ინდივიდუალურ კონსულტაციებს.   

 

- დებატი ან/და იმიტირებული პროცესი: ზამთრის/ზაფხულის სკოლის ან/და ინტენსიური 

ტრენინგის ფარგლებში გათვალისწინებული ზეპირი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც 

შესაძლებელია სტუდენტის ინდივიდუალური შეფასება აღნიშნული აქტივობის დროს მიღებული 

ცოდნის შესაბამისად. 

 

- საბოლოო წერილობითი შეფასება: ზამთრის/ზაფხულის სკოლის/ინტენსიური ტრენინგის ან 

                                                 
7 შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად, სავალდებულლო არ არის რომ გუნდის ყველა წევრი იყოს ინოვაციური 

პროგრამის მონაწილე.  

http://www.nihr.freeuni.edu.ge/
http://www.nihr.freeuni.edu.ge/


თავისუფალი უნივერსიტეტი 

პროფესიული ტრენინგი/სემინარის ფარგლებში გათვალისწინებული საბოლოო წერილობითი 

გამოცდა, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია სტუდენტის ინდივიდუალური შეფასება 

აღნიშნული აქტივობის დროს მიღებული ცოდნის შესაბამისად. 

 

- ზეპირი პრეზენტაცია წერილობით ნაშრომთან ერთად (კონფერენცია): სტუდენტური 

კონფერენცის ფარგლებში სტუდენტის მიერ მზადდება ზეპირი პრეზენტაცია წერილობითი 

ნაშრომის შესაბამისად (წერილობითი ნაშრომის სტანდარტი იხილეთ ქვემოთ). ზეპირი 

პრეზენტაცია სასურველია გაკეთდეს Power Point ფორმატში. 

 

- კვლევა/წერილობითი ნაშრომი (კონფერენცია და პროფესიული სემინარი/ტრენინგი): 

წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, შემდეგ ფორმატში: 

ენა: ქართული 

შრიფტი: sylfaen ქართული უნიკოდი 

შრიფტის ზომა: ტექსტი - 10, სქოლიო - 8 

დაშორება ხაზებს შორის - 1,5 

მოცულობა: 3000-4000 სიტყვა სქოლიოების და სხვა ნებისმიერი ტექსტის ჩათვლით 

ციტირება: დაცული უნდა იყოს დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მიერ 

მომზადებული სამეცნიერო "მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი 

სამართალში"  გამოყენებული სტანდარტი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე 

http://nccl.ge/ge/83  

 

- სიახლე/ჩანართი (საინფორმაციო ბიულეტენი)8: 

წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, შემდეგ ფორმატში: 

ენა: ქართული 

შრიფტი: sylfaen ქართული უნიკოდი 

შრიფტის ზომა: ტექსტი - 10, სქოლიო - 8 

დაშორება ხაზებს შორის - 1,5 

მოცულობა: 250-500 სიტყვა სქოლიოების და სხვა ნებისმიერი ტექსტის ჩათვლით 

ციტირება: დაცული უნდა იყოს დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მიერ 

მომზადებული სამეცნიერო "მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი 

სამართალში"  გამოყენებული სტანდარტი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე 

http://nccl.ge/ge/83  

 

- ინტერვიუ (საინფორმაციო ბიულეტენი): 

წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, შემდეგ ფორმატში: 

ენა: ქართული 

შრიფტი: sylfaen ქართული უნიკოდი 

შრიფტის ზომა: ტექსტი - 10, სქოლიო - 8 

დაშორება ხაზებს შორის - 1,5 

ინტერვიუს ფორმატი  

საერთო ჯამში ინტერვიუს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 40წთ-ს. კითხვების შეთანხმება 

ინტერვიუსათვის ხდება წინასწარ აკადემიურ ხელმძღვანელებთან და პროგრამის 

                                                 
8 შესაძლოა გაკეთდეს საპანელო დისკუსიის/საჯარო ლექციის თემაზე; აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში 

სტუდენტის მიერ მომზადდება წერილობითი ჩანართი საერთაშორისო ან შიდა სასამართლოს 

გადაწყვეტილების, საკანონმდებლო ინიციატივის, ახალი კანონის ან/და საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ; 

http://nccl.ge/ge/83
http://nccl.ge/ge/83


თავისუფალი უნივერსიტეტი 

კოორდინატორთან ერთად.  

 

- სტატია (საინფორმაციო ბიულეტენი)9:  

სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, შემდეგ ფორმატში: 

ენა: ქართული 

შრიფტი: sylfaen ქართული უნიკოდი 

შრიფტის ზომა: ტექსტი - 10, სქოლიო - 8 

დაშორება ხაზებს შორის - 1,5 

მოცულობა: 3000-4000 სიტყვა სქოლიოების და სხვა ნებისმიერი ტექსტის ჩათვლით 

ციტირება: დაცული უნდა იყოს დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მიერ 

მომზადებული სამეცნიერო "მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი 

სამართალში"  გამოყენებული სტანდარტი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე 

http://nccl.ge/ge/83  

 

- ბლოგი (საინფორმაციო ბიულეტენი): 

წარმოდგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, შემდეგ ფორმატში.  

ენა: ქართული.  

შრიფტი: sylfaen ქართული უნიკოდი. შრიფტის ზომა: 

ტექსტი - 10, სქოლიო - 8. დაშორება ხაზებს შორის - 1,5.  

მოცულობა: 500-1000 სიტყვა სქოლიოების და სხვა ნებისმიერი ტექსტის ჩათვლით. ციტირება: 

დაცული უნდა იყოს დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მიერ მომზადებული 

სამეცნიერო "მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი სამართალში"  გამოყენებული სტანდარტი, 

რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე http://nccl.ge/ge/83  

 

ბიულეტენის შესაბამისი კომპონენტები სტუდენტმა უნდა მოამზადოს ბიულეტენის კვარტალურ 
გამოცემამდე (15 იანვარი; 15 აპრილი; 15 ივლისი) არაუგვიანეს 2 კვირით ადრე. ბიულეტენის 
მიღმა წერილობითი დავალების (ასეთის არსებობის შემთვევაში) ვადები სტუდენტისათვის 
განისაზღვრება კოორდინატორის მეირ ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. 
 

შეფასების სისტემა 

ინოვაციური პროგრამის სავალდებულო 6 კომპონენტი მოიცავს 10 კრედიტს, რომლის მისაღებად 

სტუდენტმა უნდა შეასრულოს ყველა სავალდებულო კომპონენტი და მიიღოს დადებითი 

შეფასება. ინოვაციური პროგრამის სავალდებულო 6 კომპონენტის საერთო შეფასება არის 100 

ქულიანი. ყველა სავალდებულო კომპონენტს მინიჭებული აქვს წონა. რომელიმე სავალდებულო 

კომპონენტში არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღება ავტომატურად იწვევს ინოვაციურ 

პროგრამაში F  შეფასებას. 

 

ინოვაციური პროგრამის არჩევითი კომპონენტი მოიცავს ჯამში 5 კრედიტს: შეჯიბრი ადამიანის 

უფლებების სამართალში მოიცავს 3 კრედიტს, ხოლო სტატიათა კონკურსი - 2 კრედიტს. ყოველი 

არჩევითი პროგრამის საერთო შეფსება არის 100 ქულიანი. სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს ერთი 

არჩევითი კომპონენტი. არჩევითი კომპონენტები არ ანაცვლებს სავალდებულო კომპონენტებს.  

  

ამას გარდა, კომპონენტების კალენდარი წინასწარ არის ცნობილი სტუდენტებისთვის. 

შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი არ გაივლის რომელიმე კომპონენტს, ის კარგავს 

უფლებას გაიაროს ინოვაციური პროგრამის შემდგომი კომპონენტები და ავტომატურად ეწერება F 

                                                 
9 შესაძლოა გაკეთდეს საპანელო დისკუსიის საჯარო ლექციის თემაზე; ზამთრის/ზაფხულის სკოლა ან/და 

ინტენსიური ტრენინგი) 

http://nccl.ge/ge/83
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შეფასება.  

 

პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტებისთვის მინიჭებული წონა შემდეგია: 

- ზამთრის/ზაფხულის სკოლა/ინტენსიური ტრენინგი - 30 % 

- კონფერენცია - 20 % 

- პროფესიული ტრენინგი/სემინარი - 10% 

- საჯარო დისკუსია/საჯარო ლექცია/საინფორმაციო ბიულეტენი - 40% 

 

 

სავალდებულო კომპონენტების შეფასება - 10 კრედიტი 

წონა კომპონენტი შეფასების მიღების წინაპირობა* 

30 % ზამთრის/ზაფხულის 

სკოლა/ინტენსიური ტრენინგი 

- ზამთრის/ზაფხულის 

სკოლაში/ინტენსიური ტრენინგში 

მონაწილეობა 

- ზეპირი აქტივობები 

(დებატები,იმიტირებული პროცესები) – 

50% 

- საბოლოო წერილობითი შეფასება - 50%10. 

 

20 % კონფერენცია - კონფერენციაზე დასწრება და 

მონაწილეობა; 

- წერილობითი პრეზენტაცია ან კვლევა - 

100% 

10 % პროფესიული ტრენინგი/სემინარი - 2 პროფესიულ ტრენინგზე/სემინარზე 

დასწრება და მონაწილეობა**; 

- საბოლოო წერილობითი შეფასება ან 

წერილობითი ნაშრომი - 100% 

 

40% 

საპანელო დისკუსია - საპანელო დისკუსიაზე და საჯარო 

ლექციაზე დასწრება**; 

- 3 წერილობითი კონტრიბუცია 

საინფორმაციო ბიულეტენში: სტატია 

38%, სიახლე/ჩანართი 38% და 

ბლოგი/ინტერვიუ 24%11. 

საჯარო ლექცია 

საინფორმაციო ბიულეტენი 

 

* რიგი შეფასების წინაპირობებში მოცემულია ალტერნატიული შეფასების ფორმები (მაგ. 

ზამთრის/ზაფხულის სკოლა/ინტენსიური ტრენინგი და საინფორმაციო ბიულეტენი) რომელიც 

ზუსტად განისაზღვრება კომპონენტის მიმდინარეობისას კოორდინატორის/აკადემიური 

ხელმძღვანელის მიერ ან სტუდენტებთან შეთანხმების საფუძველზე. გარკვეულ შემთხვევებში 

სტუდენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ დავალების არჩევის შესაძლებლობა.  

** კურსის ფარგლებში გათვალისწინებულ კომპონენტებზე დასწრება სავალდებულოა - 

არასაპატიო გაცდენის შემთხვევაში კომპონენტის საერთო შეფასებად განისაზღვრება 0.  

 

არჩევითი კომპონენტი - 3 კრედიტი 

წონა კომპონენტი შეფასების მიღების წინაპირობა 

100 % შეჯიბრი ადამიანის უფლებების 

სამართალში 

- სტუდენტის მიერ 

მომზადებული წერილობითი 

                                                 
10 შესაძლოა ზამთრის/ზაფხულის სკოლას ან/და ინტენსიური კომპონენტის შეფასება მოხდეს მხოლოდ 

საბოლოო წერილობითი შეფასებით, რომელიც  შეფასების 100% წარმოადგენს. 
11 დეტალებისთვის გთხოვთ იხილეთ ინოვაციური პროგრამის აღწერა. 



თავისუფალი უნივერსიტეტი 

სარჩელის ნაწილი: 50% 

- სტუდენტის ზეპირი 

გამოსვლის შეფსება: 50% 

 

არჩევითი კომპონენტი - 2 კრედიტი 

წონა კომპონენტი  შეფასების მიღების წინაპირობა 

100 % აკადემიურ სტატიათა კონკურსი - სტატიის შეფასება კომისიის მიერ: 100% 

 

 

შეფასების  შკალა შემდეგია: 

 
 შეფასება აღწერა პროცენტული ინტერვალი 

 

რიცხვითი 

ექვივალენტი 4.0 

ბალიან შკალაში 
(grade points, quality 

points) 

 

A ფრიადი 91 – 100 3.39 – 4.0 

B ძალიან კარგი 81 – 90 2.78 – 3.38 

C საშუალო 71 – 80 .17 – 2.77 

D დამაკმაყოფილებელი 61 – 70 1.56 – 2.16 

E საკმარისი 51 – 60 1.0 – 1.55 

FX 

ვერ ჩააბარა 

(ხელახლა ჩაბარების 

უფლება)  

41 – 50 0 

 
F 

ჩაიჭრა 

(საგანი ახლიდან შესასწავლი) 
0 - 40 0 

 

 

აუცილებელი მასალები 

სტუდენტები მიიღებენ მასალებს ყოველი კომპონენტის თავისებურების გათვალისწინებით: 

- ზამთრის/ზაფხულის სკოლის და ინტენსიური ტრენინგის, აგრეთვე პროფესიული 

ტრენინგის და სემინარის მონაწილეები მიიღებენ მასალებს სახელმძღვანელოს 

(ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმით), პრეზენტაციების ან/და “ჰენდაუთების” სახით; 

- პროგრამის ფარგლებში, წერილობითი ნაშრომების მომზადებისას ხელმძღვანელი/ები 

გაუწევენ ინდივიდუალურ რეკომენდაციას შესაბამისი მასალების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით. 

 

სავარაუდო კალენდარული გეგმა 
პერიოდი ღონისძიება დავალება 

სავალდებულო კომპონენტები 

ოქტომბერი 2014-ივლისი 

2015 

საჯარო ლექციები 1  სტატია ან ჩანართი 

შემოდგომა 2014 

გაზაფხული 2015 

კონფერენციები (სავარაუდო) 1 წერილობითი ნაშრომი 

ან სამართლებრივი 

კვლევა  

ოქტომბერი 2014   

 

ინტენსიური ტრენინგი 

 

საბოლოო წერილობითი 

გამოცდა/ზეპირი 

შეფასება (დებატი, 

იმიტირებული პროცესი) 



თავისუფალი უნივერსიტეტი 

ოქტომბერი და დეკემბერი 

2014 / თებერვალი 2015 

საპანელო დისკუსია საკონსტიტუციო სამართლის 

შესახებ 

1 სტატია ან ჩანართი 

დეკემბერი 2014 და 

გაზაფხული 2015  

პროფესიული ტრენინგები წერილობითი შეფასება ან 

სმართლებრივი 

კვლევა/წერილობითი 

ნაშრომი 

ივლისი 2015 

ზაფხულის სკოლა საბოლოო წერილობითი 

გამოცდა/ზეპირი 

შეფასება (დებატი, 

იმიტირებული პროცესი) 

ოქტომბერი 2014-ივლისი 

2015 

ადამიანის უფლებების სამართლის 

ყოველკვარტალური ბიულეტენი 

 ინტერვიუ, 

ბლოგი,სიახლე/ჩანართი 

ან სტატია 

არჩევითი კომპონენტები 

2015 

შეჯიბრი ადამიანის უფლებების სამართალში 

(იმიტირებული პროცესები) 

წერილობითი 

აპლიკაციების 

მომზადება და ზეპირი 

გამოსვლები 

გაზაფხული 2015 
აკადემიურ სტატიათა კონკურსი სტატია 

 

 

   

დამატებითი მოთხოვნები 

 

 
 


