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აღწერა 

ინოვაციური პროგრამა ბიზნეს 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 წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტს 

მიენიჭება  სერთიფიკატი ან/და სასწავლო კრედიტები, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი 

ინოვაციური პროგრამის ფარგლებში გავლილი აქტივობების ჩამონათვალი და სტუდენტის შეფასება.   

 

ინოვაციური პროგრამის სავალდებულო კომპონენტებია:  

- ზამთრის ან/და ზაფხულის სკოლა 

- სტუდენტური კონფერენცია 

- ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი/განგრძობადი იურიდიული განათლების  კონფერენცია 

(შემდგომში გ.ი.გ კონფერენცია) 

- საჯარო ლექციები 

- კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი 

 

ინოვაციური პროგრამის არჩევითი კომპონენტია:  

- ბიზნეს სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრი 

- აკადემიური სტატიების კონკურსი 

- ბიზნეს სამართლის ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის ქართულენოვანი რესურსების 

პროექტი  

- Career Talk 

 

სტუდენტს მოეთხოვება ყოველ კომპონენტში აქტიური ფორმით მონაწილეობა  და შესაბამისი დავალებების 

მომზადება. ყოველი კომპონენტის დეტალური აღწერა იხილეთ ქვევით.  

  

ინოვაციური პროგრამის ხანგრძლივობაა 10 თვე (ოქტომბერი 2014 - ივლისი 2015). სასერთიფიკატო 

პროგრამის წარმატებით დასრულებისათვის აუცილებელია ყველა სავალდებულო კომპონენტის გავლა და 

მათში დადებითი შეფასების მიღება.  

 

პრერეკვიზიტი 

ინოვაციური პროგრამის მონაწილე თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტს 

დამთავრებული უნდა ჰქონდეს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის პირველი ორი კურსით 

გათვალისწინებული სამართლის ყველა საგანი დადებითი შეფასებით.  

ინგლისური ენის ცოდნა - B1 დონეზე.  

სწავლის მიზნები 

ინოვაციური პროგრამა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გასცდნენ საუნივერსიტეტო განათლების 

სტანდარტული კურსების ფორმატს და თავიანთი ცოდნა გაიღრმავონ ბიზნეს სამართლის კონკრეტულ 

მიმართულებებში. 
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ამასთან ინოვაციური პროგრამით გათვალისწინებულ კომპონენტებში მონაწილეობა სტუდენტებს: 

 გაუღრმავებს ბიზნესის სამართლის პრაქტიკულ ცოდნას 

 განუვითარებს სამართლებრივი კვლევისა და სამართლებრივი მართლწერის უნარებს   

 განუვითარებს ანალიტიკურ და კრიტიკული აზროვნებას  

 განუვითარებს ზეპირი პრეზენტაციის უნარებს  

 ხელს შეუწყობს საქართველოში ბიზნესის სამართლის მიმართულებით არსებული გამოწვევების 

შესახებ ინფორმაციის მიღებას ალტერნატიული წყაროებიდან  

 ხელს შეუწყობს პროფესიული კონტაქტების დამყარებაში  სამომავლო დასაქმების პერსპექტივით. 

 

სწავლის შედეგები 

ინოვაციური პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი შეიძენს ცოდნას: 

- ბიზნესის სამართლის კონკრეტულ მიმართულებებში, როგორიცაა კორპორაციული 

სამართალი/კორპორაციული მართვა/Due Diligence, საგადასახადო, სახელშეკრულებო, სანივთო, 

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი/ 

საერთაშორისო ბიზნეს ტრანზაქციები, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები და 

სხვა; 

- საქართველოს საერთო სასამართლოების პრაქტიკის შესახებ ბიზნესის სამართლის 

მიმართულებებით. 

ინოვაციური პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი შეძლებს: 

- სამართლებრივი კვლევის დამოუკიდებლად წარმოებას 

- ზეპირი მოხსენების წარმოდგენას  

- აკადემიური სტატიის, ბლოგისა და პრეზენტაციის წერილობითი ფორმით მომზადებას 

შინაარსი 

 

ინოვაციური პროგრამის სავალდებულო ნაწილი შედგება 5 კომპონენტისგან.  

შენიშვნა: უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას კურსის მიზნებიდან გამომდინარე შეცვალოს ან მოდიფიცირება გაუკეთოს ნებისმიერ 
სავალდებულო კომპონენტს, რაც წინასწარ იქნება ცნობილი სტუდენტისთვის. 

 

1. ზამთრის/ზაფხულის სკოლა ბიზნეს სამართალში1.  

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი (შემდგომში ცენტრი) 

ქართველ და უცხოელ პარტნიორებთან (უოშბორნის უნივერსიტეტი, კანზასი, აშშ) ერთად ყოველწლიურად 

მართავს ზამთრის/ზაფხულის სკოლებს ბიზნესის სამართალის აქტუალურ საკითხებზე: 

- სკოლ(ებ)ის თემატიკა განისაზღვრება ცენტრის მიერ საქართველოში არსებული პრობლემატიკის 

და ბიზნეს სამართალში არსებული სიახლეების გათვალისწინებით; 

- სკოლ(ებ)ის თემატიკა სტუდენტს ეცნობება სკოლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე; 

- რიგ შემთხვევაში ზაფხულის/ზამთრის სკოლებში მონაწილეობა შეიძლება მოითხოვდეს 

ინგლისური ენის ცოდნის, რის შესახებაც სტუდენტებს ეცნობებათ წინასწარ; 

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

- ზამთრის/ზაფხულის სკოლ(ებ)ი ტარდება ბაზალეთის სასწავლო ცენტრში ან/და თავისუფალი 

უნივერსიტეტის კამპუსზე და მონაწილეები უზრუნველყოფილი არიან, როგორც მგზავრობით, 

ასევე საცხოვრებლითა და სასწავლო მასალებით; 

სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს ერთ სკოლას მაინც: სტუდენტის შეფასება ხორციელდება სკოლ(ებ)ის 

                                                 
1 ზაფხულის და ზამთრის სკოლები არის ფასიანი, რომლის საფასურის დაფარვა მოუწევს სტუდენტს  
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ფარგლებში გათვალისწინებული შემდეგი აქტივობ(ებ)ის მეშვეობით: 

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

 

2. სტუდენტური კონფერენცია 

ცენტრი ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ორგანიზებას უკეთებს სტუდენტურ 

კონფერენციას. კონფერენცია შესაძლოა იყოს 1-2 დღიანი და ტარდება თავისუფალი უნივერსიტეტის 

კამპუსზე.  

- სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობა გულისხმობს პროგრამაში ჩართული სტუდენტის 

მიერ მოხსენების მომზადებას და წარდგენას ბიზნეს სამართლის ნებისმიერი მიმართულებით 

(პროგრამის კოორდინატორის მიერ განხორციელდება დასწრების აღრიცხვა). პრეზენტაციის 

თემატიკას ირჩევს სტუდენტი პროგრამის აკადემიურ ხელმძღვანელ(ებ)თან შეთანხმებით;  

- მოხსენების მომზადებისას სტუდენტი, აკადემიური ხელმძღვანელის ზედამხედველობით, 

აწარმოებს კვლევას შერჩეული საკითხის ირგვლივ და წერილობითი ფორმით წარუდგენს 

ხელმძღვანელს; 

- მოხსენების მომზადების შემდეგ, სტუდენტი თავისი კვლევის საგანს აქცევს ბლოგად 

ყოველკვარტალურ საინფორმაციო ბიულეტენში განსათავსებლად ან/და სტატიად - „ქართული 

ბიზნეს სამართლის მიმოხილვის“ ელექტრონულ ჟურნალში განსათავსებლად. 

 

3.  ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი/გ.ი.გ კონფერენცია 

ცენტრი ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ყოველწლიურად მართავს ბიზნესის 

სამართლის სიმპოზიუმსა და გ.ი.გ კონფერენციას, რომელიც წარმოადგენს პრაქტიკოსი იურისტების მიერ 

წარმოდგენილ მოხსენებებს ბიზნესის სამართლის სფეროში არსებულ პრობლემურ და აქტუალურ 

საკითხებზე.  

- სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს აღნიშნულ ღონისძიებებს (პროგრამის კოორდინატორის 

მიერ განხორციელდება დასწრების აღრიცხვა) და წარმოდგენილი თემებიდან შეარჩიოს 1 

საკვლები თემა, რომლის ირგვლივაც მოამზადებს წერილობით ნაშრომს/აკადემიურ სტატიას ან 

მომხსენებელს დაეხმაროს კვლევის განხორციელებაში; 

- ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების დღის წესრიგი სტუდენტებს ეცოდინებათ წინასწარ, მინიმუმ 

1 თვით ადრე2. 

- სტუდენტის შეფასება მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი ნაშრომის/აკადემიური 

სტატიის საფუძველზე,  კვლევის შემთხვევაში კი აკადემიური ზედამხედველის მიერ.  

(წერილობითი ნაშრომის სტანდარტი იხილეთ სწავლის სტრატეგიაში). 

 

4. საჯარო ლექციები 

ცენტრი გარკვეული პერიოდულობით ორგანიზებას უწევს საჯარო ლექციებს საქართველოში ბიზნეს 

სამართლის სფეროში არსებული პრობლემატიკის ან/და სიახლეების ირგვლივ. ლექციებს წარმართავენ 

როგორც აკადემიური გამოცდილების მქონე პირები, ასევე ბიზნეს სამართლის სფეროში მომუშავე 

პრაქტიკოსები.  

- სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს მინიმუმ 5 საჯარო ლექციას - საჯარო ლექციის 

ხანგრძლივობა 1.5-2 საათი (პროგრამის კოორდინატორის მიერ განხორციელდება დასწრების 

                                                 
2 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თემატიკა უკვე განსაზღვრულია სავარაუდო კალენდარულ გეგმაში 
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აღრიცხვა); 

- საჯარო ლექციის თემატიკა სტუდენტებს ეცოდინებათ წინასწარ, მინიმუმ 1 თვით ადრე 

კოორდინატორის მეშვეობით3; 

- სტუდენტი ვალდებულია 5 საჯარო ლექციის საფუძველზე აკადემიური ხელმძღვანელის 

ზედამხედველობით მოამზადოს 1 აკადემიური სტატია/წერილობითი ნარკვევი (თემების 

განაწილება მოხდება პროგრამის კოორდინატორის მიერ). აკადემიური სტატიის/წერილობითი 

ნარკვევის მოზადებისას შესაძლებელია ორი სტუდენტის თანაავტორობა.  (აკადემიური სტატიების 

სტანდარტი იხილეთ სწავლის სტრატეგიაში); 
- სტუდენტის შეფასება მოხდება წერილობითი ნარკვევის/სტატიის საფუძველზე 

5. ბიზნეს სამართლის ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი 

ცენტრი კვარტალში ერთხელ გამოსცემს ბიზნესის სამართლის საინფორმაციო ბიულეტენს ელექტრონული 

ფორმით: აღნიშნული ბიულეტენი ხელმისაწვდომი იქნება ცენტრისა და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდებზე.  

ბიულეტენი შედგება შემდეგი ფორმის წერილობითი კომპონენტებისგან: 

- მიმდინარე სიახლეები 

- ჩანართი: აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტის მიერ მომზადდება წერილობითი 

ჩანართი საერთაშორისო ან შიდა სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებ(ებ)ის, 

საკანონმდებლო ინიციატივ(ებ)ის, ახალი კანონის ან/და საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ 

- სტატია 

- ბლოგი 

- ინტერვიუ  

წერილობითი კომპონენტების სტანდარტი მოცემულია სწავლის სტრატეგიაში. 

ინოვაციური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს მინიმუმ 3 

საინფორმაციო ბიულეტენის მომზადებაში: 

- საინფორმაციო ბიულეტენში კონტრიბუცია ხდება ერთდროულად რამდენიმე სტუდენტის მიერ; 

სტუდენტი აკადემიურ ხელმძღვანელსა და კოორდინატორთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 

წერილობითი კონტრიბუციის ფორმას და ასევე რომელ საინფორმაციო ბიულეტენში 

განთავსდება აღნიშნული წერილობითი კონტრიბუცია; 

- სტუდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის ვალდებულია აღნიშნული 3 კონტრიბუციის 

ფარგლებში მოამზადოს და ბიულეტენში განათავსოს მინიმუმ 1 ინტერვიუ, 2 ბლოგი, 3 

სიახლე/ჩანართი, 2 სტატია  ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმის/გ.ი.გ კონფერენციისა და საჯარო 

ლექციების შედეგად შერჩეულ თემებზე; 

 

ინოვაციური პროგრამის არჩევითი ნაწილი შედგება 4 კომპონენტისგან  

 

1. ბიზნესის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი 

ცენტრი 2012 წლიდან აწყობს იმიტირებულ სასამართლო პროცესების შეჯიბრს ეროვნულ დონეზე.  

შეჯიბრის მიმდინარეობისას სტუდენტები მონაწილეობენ მოსამზადებელ პროცესში და საქმეების 

განხილვაში მსაჯების წინაშე. საქმე და მხარეები შერჩეულია წინასწარ და სტუდენტებს ეძლევათ 

გარკვეული დრო საბოლოო პროცესისთვის მოსამზადებლად. შეჯიბრი მოიცავს როგორც წერილობითი 

აპლიკაციების მომზადებას ასევე ზეპირ გამოსვლებს საბოლოო საფეხურის სახით. 

- იმიტირებული შეჯიბრის წესები, საქმის მასალები და შესაბამისი დამხმარე ლიტერატურა 

განთავსებული იქნება ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.nccl.ge) 
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2. ბიზნესის სამართლის აკადემიური სტატიების კონკურსი 

სტატიების კონკურსის შედეგად ხდება საუკეთესო სტატიების გამოვლენა ქართული ბიზნეს სამართლის 

მიმოხილვის აკადემიური გამოცემისთვის, რომელიც წარმოადგენს თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრისა და მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის (JILEP) ერთობლივ აკადემიურ 

გამოცემას. ჟურნალში ქვეყნდება პროფესიონალი თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსების, სტუდენტებისა 

და საერთაშორისოდ აღიარებული პროფესორებისა და მკვლევარების სტატიები. სტუდენტებს 

შეუძლიათ შეარჩიონ მათთვის სასურველი თემატიკა და მოამზადონ აკადემიური სტატია. სტატიების 

განხილვა მოხდება სარედაქციო კომისიის მიერ, ხოლო სტატიების საბოლოო შერჩევას მოახდენს 

საკონკურსო კომისია. 

- აკადემიური სტატიების კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსდება ცენტრის ვებ-

გვერდზე (www.nccl.ge) 

 

3. ბიზნესის სამართლის ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის ქართულენოვანი რესურსების პროექტი 

2012 წლიდან ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტი ახორციელებს საერთაშორისო კერძო სამართლის 

ქართულენოვანი ონლაინ ბაზის შექმნას, რომლის ფარგლებში ქართულად ითარგმნა საერთაშორისო კერძო 

სამართლის არა ერთი დოკუმენტი.  

- პროექტის ფარგლებში სტუდენტები მოახდენენ საერთაშორისო კერძო სამართლის შესაბამისი 

დოკუმენტების თარგმანს ინგლისურიდან ქართულ ენაზე 

- დოკუმენტების განაწილებას სტუდენტებისათვის და მათ სუპერვიზიას ახორციელებს ცენტრის 

შესაბამისი აკადემიური თანადირექტორი 

 

4. Career Talk  

პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შეხვედრები საქართველოში ცნობილ და წარმატებულ იურისტებთან, 

მოსამართლეებთან, პროკურორებსა და ადვოკატებთან. მოწვეული სტუმრები ისაუბრებენ კარიერული 

წინსვლისა და ცხოვრებისეული გამოწვევების შესახებ და სტუდენტებს გაუზიარებენ თავიანთ 

გამოცდილებას. 

- Career Talk-ის თარიღის შესახებ ინფორმაცია პროგრამის მონაწილეებს ეცნობებათ კოორდინატორის 

საშუალებით ღონისძიებამდე არაუგვიანეს 2 კვირით ადრე.  

- მომხსენებლებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ცენტრის წარმომადგენლები 

 

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 მონაწილეთათვის და მათ 

და აკადემიურ ხელმძღვანებელთან ეფექტიან კომუნიკაციას.  

 

ის ასევე უზრუნველყოფს დავალებების თანმიმდევრულ განაწილებასა და შრომის დაბალანსებას 

პროგრამის მონაწილეთა შორის და მონაწილეთა სავალდებულო კომპონენტების შესრულების პროგრესის 

აღრიცხვას.   

 

აკადემიური ხელმძღვანელ(ებ)ის უფლება-მოვალეობები: პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელ(ებ)ი  

უფლებამოსილი არიან პროგრამის მონაწილეებს გაუწიონ 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.   

 

თავის მხრივ პროგრამის მონაწილეები ვალდებულნი არიან მუშაობის პროცესში სისტემატიურად 

მოახდინონ კოორდინატორის ინფორმირება და აცნობონ არსებული სირთულეების შესახებ.  

http://www.nccl.ge/
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მოთხოვნები პროგრამის სავალდებულო კომპონენტების მიმართ: 

 

ზამთრის/ზაფხულის სკოლა 
ზამთრის/ზაფხულის სკოლაში აქტიური მონაწილეობა და დადებითი შეფასება საბოლოო წერილობით 

გამოცდაში. 

 

სტუდენტური კონფერენცია 
ზეპირი პრეზენტაციის (PowerPoint) მოზადება  - ხანგრძლივობა 30წთ 

 

აკადემიური სტატია/წერილობითი ნარკვევი: 

სტატია წარმოადგენილი 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  

 

სამართლებრივი კვლევა 
სამართლებრივი კვლევის მოცულობასა და ინდივიდუალურ გეგმას სტუდენტს უსახავს მომხსენებელი და 

აკადემიური ზედამხედველი.  

 

აკადემიური სტატია/წერილობითი ნარკვევი წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი ღონისძიების (ბიზნეს 
სამართლის სიმპოზიუმი/გ.ი.გ კონფერენცია/საჯარო ლექციები) ჩატარებიდან არაუგვიანეს 1 თვის 
ვადაში/კვლევა არაუგვიანეს ღონისძიების დაწყებამდე 10 სამუშაო დღით ადრე.  
 

ბიზნეს სამართლის ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენში შესაბამისი კონტრიბუციები: 
 

ბლოგი 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  

 

სიახლე/ჩანართი 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 წარმოადგენილი უნდა იყოს MS Word-ში, ინტერვიუს ფორმატში: 

http://nccl.ge/ge/83
http://nccl.ge/ge/83
http://nccl.ge/ge/83
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ენა: ქართული 

შრიფტი: sylfaen ქართული უნიკოდი 

შრიფტის ზომა: ტექსტი - 10, სქოლიო - 8 

დაშორება ხაზებს შორის - 1,5 

საერთო ჯამში ინტერვიუს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 40წთ-ს. რესპოდენტის შერჩევა და 

კითხვების შეთანხმება ინტერვიუსათვის ხდება წინასწარ აკადემიურ ხელმძღვანელებთან და პროგრამის 

კოორდინატორთან ერთად.  

 

ბიზნეს სამართლის ყოველკვარტალური ბიულეტენის შესაბამისი კომპონენტები სტუდენტმა უნდა 
მოამზადოს ბიულეტების კვარტალურ გამოცემამდე (15 იანვარი; 15 აპრილი; 15 ივლისი) არაუგვიანეს 2 
კვირით ადრე.  
 

შეფასების სისტემა 

ინოვაციური პროგრამით გათვალისწინებული სერთიფიკატის ან/და შესაბამისი სასწავლო კრედიტების 

(სავალდებულო კომპონენტები - 13 კრედიტი, არჩევითი კომპონენტები - 10 კრედიტი) მისაღებად 

სტუდენტმა უნდა შეასრულოს ყველა სავალდებულო კომპონენტი და მიიღოს დადებითი შეფასება 

თითოეულ მათგანში. ინოვაციური პროგრამის საერთო შეფასება 100 ქულიანია. ყველა სავალდებულო 

კომპონენტს მინიჭებული აქვს წონა. რომელიმე სავალდებულო კომპონენტში არადამაკმაყოფილებელი 

შეფასების მიღება ავტომატურად იწვევს ინოვაციურ პროგრამაში F  შეფასებას. 

 

ამას გარდა, სავალდებულო კომპონენტების კალენდარი სტუდენტებისთვის წინასწარ არის ცნობილი. 

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

გაიაროს ინოვაციური პროგრამის შემდგომი კომპონენტები და ავტომატურად ეწერება F შეფასება.  

 

პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტებს მინიჭებული აქვთ შემდეგი წონები:  

- ზამთრის/ზაფხულის სკოლ(ებ)ი - 30 % 

- სტუდენტური კონფერენცია - 15% 

- საჯარო ლექცია - 15% 

- ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი/გ.ი.გ კონფერენცია - 15% 

- საინფორმაციო ბიულეტენი - 25% 

 

 

წონა კომპონენტი შეფასების მიღების წინაპირობა 

30 % ზამთრის/ზაფხულის სკოლა - ზამთრის/ზაფხულის სკოლაში 

მონაწილეობა 

- საბოლოო წერილობითი 

შეფასება - 100% 

 

15 % სტუდენტური კონფერენცია - კონფერენციაზე დასწრება 

- მოხსენების მომზადება და 

წარდგენა - 100% 

15% საჯარო ლექცია  - 5 საჯარო ლექციაზე დასწრება* 

- 1 წერილობითი ნაშრომი/სტატია 

- 100% 

15%  ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი/გ.ი.გ 

კონფერენცია 

ბიზნეს სამართლის 

სიმპოზიუმზე/გ.ი.გ 

კონფერენციაზე დასწრება 

- 1 წერილობითი ნაშრომი/სტატია 

- 100% 

ან 

-სამართლებრივი კვლევა - 100% 
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25% 

 საინფორმაციო ბიულეტენი -  3 საინფორმაციო ბიულეტენში 

წერილობითი კონტრიბუცია: 1 

ინტერვიუ 15%, 2 ბლოგი 35%; 

3 სიახლე/ჩანართი 50% 

 

*სილაბუსის შესაბამისად, სტუდენტის მიერ არჩეულ 5 საჯარო ლექცია დასწრება სავალდებულოა. 
არასაპატიო გაცდენის შემთხვევაში კომპონენტის საერთო შეფასებად განისაზღვრება 0%.  

 

შეფასების  შკალა: 

 

 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 2.17 – 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 მონაწილეები მიიღებენ მასალებს სახელმძღვანელოს 

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

- პროგრამის ფარგლებში წერილობითი ნაშრომების მომზადებისას ხელმძღვანელი/ები 

სტუდენტებს გაუწევენ ინდივიდუალურ რეკომენდაციებს შესაბამისი მასალების 

გამოყენებასთან დაკავშირებით 

 
სავარაუდო კალენდარული გეგმა 

 

პერიოდი ღონისძიება დავალება 

სავალდებულო კომპონენტები 

ოქტომბერი 2014-ივლისი 

2015 

საჯარო ლექციები 1 წერილობითი 

ნაშრომი/აკადემიური 

სტატია 

29-30 ნოემბერი 2014 გ.ი.გ კონფერენცია 1 წერილობითი 

ნაშრომი/აკადემიური 

სტატია ან 

სამართლებრივი კვლევა  

დეკემბერი 2014 - 

თებერვალი 2015  

ზამთრის სკოლა საბოლოო წერილობითი 

გამოცდა 

მაისი 2015  

ბიზნესის სამართლის სიმპოზიუმი 1 წერილობითი 

ნაშრომი/აკადემიური 

სტატია ან 

სამართლებრივი კვლევა 
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მარტი - მაისი 2015 

სტუდენტური კონფერენცია სამართლებრივი 

კვლევა/ზეპირი 

მოხსენება 

ივლისი 2015 
ზაფხულის სკოლა საბოლოო წერილობითი 

გამოცდა 

ოქტომბერი 2014-ივლისი 

2015 

ბიზნეს სამართლის ყოველკვარტალური 

ბიულეტენი 

1 ინტერვიუ; 2 ბლოგი; 3 

სიახლე/ჩანართი 

არჩევითი კომპონენტები 

დეკემბერი 2014 

ბიზნესის სამართლის იმიტირებული 

სასამართლო პროცესების შეჯიბრი 

წერილობითი 

აპლიკაციების 

მომზადება და ზეპირი 

გამოსვლები 

ოქტომბერი 2014-ივლისი 

2015 

ბიზნესის სამართლის ელექტრონული 

საინფორმაციო ბაზის ქართულენოვანი 

რესურსების პროექტი 

საერთაშორისო კერძო 

სამართლის დოკუმენტის 

თარგმანი 

ინგლისურიდან ქართულ 

ენაზე  

მარტი - მაისი 2015 ბიზნესის სამართლის აკადემიური სტატიების 

კონკურსი 

1 აკადემიური სტატია 

ოქტომბერი 2014-ივლისი 

2015 

Career Talk/ინტერვიუ  

    

დამატებითი მოთხოვნები 

 

 

 


