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სამართალმცოდნეობა
სამართლის ბაკალავრი
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240
კრედიტს: არაიურიდიული პროფილის სავალდებულო კომპონენტები 59
ECTS; იურიდიული პროფილის სავალდებულო საბაზისო კომპონენტები
128 ECTS; სამართლის ასარჩევი მიმართულებებით კონცენტრირებული
სავალდებულო სასწავლო კურსები 53 ECTS.
 სამართლის ძირითადი საკითხების, მეთოდებისა და მათი გამოვლენაგამოყენების უნარ-ჩვევების სწავლება-გამომუშავება;
 მსოფლიო
სამართლებრივი
სისტემების
საფუძვლების,
ხოლო
საერთაშორისო სამართლის და ქართული საჯარო, კერძო და სისხლის
სამართლის სიღრმისეული სწავლება;
 სამართლებრივ აქტებზე მუშაობის (კითხვა, გაგება/გააზრება, იერარქიის
განსაზღვრა, გამოყენება) მეთოდების დაუფლება;
ზოგადი (ტრანსფერული)კომპეტენციები
აქვს - სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას.
შეუძლია - სფეროსათვის დამახასიათებელი ხელშეკრულების, საჩივრის,
სარჩელის და ა.შ.) შედგენა; სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების
შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.
შეუძლია - იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ ენებზე.
დარგობრივი კომპეტენციები
აქვს - ეროვნული და მსოფლიო სამართლის სისტემის ძირითადი
თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების ფართო, ხოლო საჯარო,
კერძო, სისხლის და საერთაშორისო სამართლის სიღრმისეული ცოდნა.
კურსდამთავრებულმა იცის:
განმარტების მეთოდები; სახელმწიფო
მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები; ადამიანის
ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; საერთაშორისო საჯარო
სამართლის ძირითადი პრინციპები; სახელშეკრულებო და კანონისმიერი
ვალდებულებითი ურთიერთობები; გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი
და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა;
აქვს- საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების
სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი;
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; გ) (C)
კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა;
ე) (E)
საკმარისი - 51-60 ქულა.
(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება
ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F) ჩაიჭრა - 40
ქულის ან ნაკლების მიღებისას სტუდენტს
საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცრებული პროფესორი ლევან ჯაყელი
(577 17 97 79; ე-ფოსტა: ljakeli@bsu.edu.ge)

