წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #5, დანართი 6.

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის დებულების ცვლილების პროექტი
შევიდეს ცვლილებების სიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დებულებაში:
ა) დებულების მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.

მაგისტრატურაში მიღების წესი და წინაპირობები კანონმდებლობისა და სამაგისტრო

პროგრამის მოთხოვნათა შესაბამისად განსაზღვრულია წინამდებარე დებულებით.“
ბ) დებულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე–191 და მე–192 მუხლები:
„მუხლი 191. სამაგისტრო პროგრამის კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირები,
საბუთების ნუსხა და მიმღები კომისია
1. თსუ-ის

იურიდიული

ფაკულტეტის

სამართლის,

საერთაშორისო

სამართლის,

ევროპისმცოდნეობისა და მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება ხორციელდება
უცხო ენასა და სპეციალობაში გამოცდის საფუძველზე. გამოცდის ჩატარებას უზრუნველყოფს
თსუ-ის საგამოცდო ცენტრი. წერილობითი გამოცდის გარდა, ევროპისმცოდნეობისა და
მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა გასაუბრება. საჯარო
მმართველობის პროგრამაზე დაშვება ხორციელდება სპეციალობაში ჩატარებული უცხო ენაზე
გასაუბრების საფუძველზე.
2. საბუთების ნუსხა და მიღების ვადას განსაზღვრავს თსუ-ის რექტორის ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტი.

საბუთების

მიღება

იწარმოება

იურიდიული

ფაკულტეტის მიმღები კომისიის მიერ.
3. იურიდიული ფაკულტეტის მიმღებ კომისიასთან დადგენილ ვადაში სათანადო საბუთების
წარმოდგენის საფუძველზე კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირები არიან:
ა) სამართლის

და

საერთაშორისო

სამართლის

ბაკალავრის

აკადემიური

ხარისხის

მქონე

სამაგისტრო

პროგრამაზე

სამართლის,

სამაგისტრო

პროგრამებზე

განმცხადებელი;

ეკონომიკის,

საჯარო

ისტორიის,

სამართლის

მმართველობის

ჰუმანიტარული

ან

სოციალური მეცნიერების დარგში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე განმცხადებელი;
ევროპისმცოდნეობისა და მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამებზე სამართლის,
ეკონომიკის, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
დარგში ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე განმცხადებელი.
ბ) საზღვაგარეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი
აკადემიური ხარისხის დოკუმენტების ფორმალური ცნობის მქონე განმცხადებელი, რომლის
აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხდება.

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომლის ჩარიცხვა საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად
ხორციელდება.
4. მიმღები კომისია ვალდებულია დადგენილ ვადაში მიიღოს საბუთები და შეამოწმოს მისი
შესაბამისობა სამაგისტრო პროგრამის მოთხოვნებთან; ამასთანავე, შეამოწმოს, აკმაყოფილებს
თუ არა განმცხადებელი სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს.
მუხლი 192. საკონკურსო გამოცდა უცხო ენასა და სპეციალობაში, საგამოცდო შედეგების
გასაჩივრება, პროგრამაზე ჩარიცხვა, საფასური
1. სამაგისტრო

პროგრამაზე

გამოცდებში

დაშვებისათვის

მინიმალური

საერთაშორისო

კომპეტენციის

სამართლის,

საჭიროა

პროგრამით

ზღვრის

ევროპისმცოდნეობის,

განსაზღვრულ

გადალახვა
მიგრაციის

(51%).

მართვისა

მმართველობისა სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები
თითოეული (აკრედიტებული) სამაგისტრო პროგრამით ცალკეულად.

შიდა

სამართლის,
და

საჯარო

განსაზღვრულია

2. უცხო ენის გამოცდიდან გათავისუფლდება მაგისტრანტობის ის კანდიდატი, რომელიც
წარმოადგენს ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული ენის B2 საფეხურის დამადასტურებელი
საერთაშორისო სერთიფიკატის დამოწმებულ ასლს ან/და უცხოეთში არანაკლებ ერთი
სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადატურებელ საბუთს.
3. უცხო ენის გამოცდიდან გათავისუფლებული კონკურსანტი უფლებამოსილია გავიდეს უცხო
ენის მისაღებ გამოცდაზე. ასეთ შემთხვევაში კანდიდატს შეფასებად უფიქსირდება უკეთესი
შედეგი.
4. სპეციალობის გამოცდაში მაგისტრანტობის კანდიდატთა ნაშრომებს ამოწმებს საგამოცდო
კომისია, რომლის შემადგენლობაც მტკიცდება იურიდიული ფაკულტეტის წარდგინების
საფუძველზე რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
5. უცხო ენის გამოცდის ტესტის მომზადებაზე, ნაშრომების გასწორებაზე, სერთიფიკატის
საფუძველზე გათავისუფლებულ კონკურსანტთა შეფასების კონვერტაციაზე პასუხისმგებელია
თსუ-ის უცხო ენათა ცენტრი.
6. მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია საგამოცდო შედეგის გამოქვეყნებიდან ორი
დღის ვადაში განცხადებით მიმართოს თსუ-ის საგამოცდო ცენტრს, გაეცნოს საგამოცდო
ნაშრომს ან/და მოითხოვოს გამოცდის შედეგის გადასინჯვა. საჩივრების განხილვის მიზნით,
იურიდიული ფაკულტეტი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით
დასამტკიცებლად რექტორს წარუდგენს სააპელაციო კომისიის შემადგენლობას.
7. მაგისტრანტობის
პროგრამით
კონკურსში,

კანდიდატი,

განსაზღვრულ
რომლის

რომელიც

გამოცდებს,

გადალახვის

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

დადებითი

შედეგით

რანჟირებული

შემთხვევაშიც

განსაზღვრულ

ქულით

მას

ჩააბარებს

სამაგისტრო

მონაწილეობს

ეძლევა

მისაღებ

უფლება,

გაიაროს

ვადაში, რის საფუძველზეც

მოხდება

შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე მისი ჩარიცხვა.
8. სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა ფასიანია. სამართლის, საერთაშორისო სამართლისა და
მიგრაციის მართვის საფასური განისაზღვრება თითოეული სასწავლო წლისათვის დადგენილი

საუნივერსიტეტო ტარიფის შესაბამისად. ევროპისმცოდნეობისა და საჯარო მმართველობის
სამაგისტრო

პროგრამების

საფასური

განსაზღვრულია

თსუ-ის

აკადემიური

დადგენილების შესაბამისად.“
გ) მე–20 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:
„ზ) თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტი“

საბჭოს

