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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულება 
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1.1 ეს დებულება აწესრიგებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის (შემდგომში 

უნივერსიტეტი) მაგისტრატურის პროგრამების განხორციელებისა და მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის აუცილებელ პროცედურას „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის,  სხვა ნორმატიული აქტებისა და სსიპ სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად.  

მუხლი 2. მაგისტრატურა 
2.1 მაგისტრანტურა არის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ მრავალდარგოვან 

უმაღლეს საგანმანათლებლო-სამეცნიერო დაწესებულებაში განხორციელებული უმაღლესი 

აკადემიური განათლების მეორე საფეხური. 

2.2 მაგისტრანტურა მოიცავს სასწავლო და კვლევით კომპონენტებს. 

2.3 სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: 

 სამაგისტრო პროგრამას, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ჰყავდეს ერთი ან 

რამდენიმე ხელმძღვანელი. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს 

უნივერსიტეტის შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პროფესორი ან ასოცირებული 

პროფესორი. სამაგისტრო პროგრამას შეიძლება ასევე უხელმძღვანელოს შესაბამისი 

აკადემიური ხარისხისა და კვალიფიკაციის მქონე მოწვეულმა პირმა (სხვა 
უნივერსიტეტის პროფესორმა). ასეთ შემთხვევაში, მოწვეული პირის  გარდა, 
სამაგისტრო პროგრამას ასევე უნდა უხელმძღვანელოს უნივერსიტეტის შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე პროფესორმა ან ასოცირებულმა პროფესორმა. ერთზე მეტი 

ხელმძღვანელის შემთხვევაში მათგან ირჩევა კოორდინატორი; 

 სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი კოორდინირებას უწევს 

კურიკულუმის შემუშავების პროცესს, რომელშიც მონაწილეობენ პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული პირები, შესაბამისი დარგის სპეციალისტები, 

მაგისტრანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელები; ასევე უზრუნველყოფს კურიკულუმის 

შემუშავების პროცესის საჯაროობასა და გამჭვირვალობას; 

 სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი/კოორდინატორი არის ფაკულტეტსა და 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ძირითადი საკონტაქტო პირი, 

რომელსაც ეცნობება პროგრამის შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა 
და აკადემიური ექსპერტიზის შედეგები და ევალება მათზე რეაგირება პროგრამის 

სრულყოფის მიზნით; 

 სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს/კოორდინატორს ევალება: სტუდენტების 

ინფორმირება კურიკულუმის შესახებ, მაგისტრანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან 

ერთად კონსულტაციის გაწევა სტუდენტების ინდივიდუალური სასწავლო და 
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კვლევითი კომპონენტების ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით, პროგრამის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, 
მაგისტრანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელებთან ერთად მონაწილეობა სამაგისტრო 

სემინარში, პროგრამის მონაწილე მაგისტრანტების სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტების განხორციელების მონიტორინგი და სხვა; 
 პროგრამის თვითშეფასების მომზადება ფაკულტეტის ხარისხის სპეციალისტთან 

ერთად. 

2.4  მაგისტრანტი არის პირი, რომელიც სწავლობს მაგისტრანტურაში. 

2.5 მაგისტრი წარმოადგენს უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურის  

აკადემიურ ხარისხს, რომელიც უნივერსიტეტის მაგისტრანტურის კურსდამთავრებულს 

ენიჭება სამაგისტრო პროგრამის დასრულებისა და სამაგისტრო დისერტაციის წარმატებით 

დაცვის შემდეგ. 

 

მუხლი 3. მაგისტრანტურაში ჩარიცხვის უფლება და წინაპირობები 

 

სამაგისტრო  პროგრამაზე სწავლა შეუძლია  საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს 

(საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც საერთო სამაგისტრო  გამოცდაზე ჩააბარა შესაბამისი 

A, B ან C ტიპის ტესტი, გადალახა ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი და მიღებული ქულების საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო 

გამოცდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამის სამაგისტრო 

პროგრამაზე. იმ სამაგისტრო პროგრამებზე, სადაც მოითხოვება უცხო ენის ცოდნა, 
კონკურსანტი აბარებს გამოცდას უცხო ენაში, რათა დადგინდეს უცხო ენის ცოდნის დონე ან 

შეუძლია წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდის წარმატებით 

ჩაბარების შემდეგ, ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა კონკურსანტმა სასწავლებლის მიერ 

დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.   
     უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის 

აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა 
ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, უცხოელი მოქალაქეები წარმოადგენენ საბუთს 

ქართული ენის B2  დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. 

(გამოცდა ჩატარდება „ქართულის, როგორც უცხო ენის, სტანდარტის (მოსმენა, კითხვა, 
ლაპარაკი, წერა)“  შესაბამისად).   

      პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს 

სახელმწიფო) და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის 

მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე   ჩაბარებული 

აქვთ შესაბამისი ტიპის ტესტი. 

მაგისტრანტურაში ჩარიცხვის უფლება აქვს აგრეთვე პირს, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაგრამ არჩეულ მიმართულებისაგან  

განსხვავებულ სპეციალობებში.  

     უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია 
განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. 
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სხვადასხვა სამაგისტრო პროგრამის მიხედვით შეიძლება დადგენილ იქნეს დამატებითი 

მოთხოვნები.   

 

მუხლი 4. მაგისტრანტურაში ჩარიცხვის პროცედურა 
4.1 მაგისტრანტურაში მიღება ცხადდება შემოდგომის სემესტრისათვის.  

4.2 კონკურსანტი საერთო სამაგისტრო გამოცდების შესაბამისი ტესტის წარმატებით 

ჩაბარების შემდეგ რეგისტრირდება ჩაბარებული ტესტის შესაბამის უნივერსიტეტის 

სამაგისტრო პროგრამაზე. იმ სამაგისტრო პროგრამებზე, სადაც მოითხოვება უცხო ენის 

ცოდნა, კონკურსანტი აბარებს გამოცდას უცხო ენაში, რათა დადგინდეს უცხო ენის ცოდნის 

დონე ან შეუძლია წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

4.3  კონკურსანტი აბარებს საკონკურსო გამოცდას  სპეციალობაში. მინიმალური დადებითი 

შეფასებაა გამოცდის მაქსიმალური ქულის 51%. 

4.4  გამოცდებს ჩააბარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი. 

4.5 მაგისტრანტურაში ჩარიცხვა ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე. 

4.6 მისაღებ კონტიგენტს, სწავლის საფასურს, საკონკურსო გამოცდების ვადებს, გამოცდების 

ფორმატსა და საგამოცდო კომისიის შემადგენლობას განსაზღვრავს ფაკულტეტის საბჭო. 

დაწყებითი განათლების მასწავლის მომზადების ინტეებული საბაკალავრო-სამაგისტრო 

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე. 

 

მუხლი 5. სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა 
სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს (1 კრედიტი 25 საათი).  

 

 

იხილეთ „საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია“. 

მასწავლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 300 

კრედიტს. მოდულების განაწილება განისაზღვრება დარგობლივი სტანდარტით.   

 

იხილეთ „დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკის კონცეფცია“. 
 

მუხლი 6. სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგები და მისანიჭებელი კვალიფიკაციის   

სახელწოდება 
 

მაგისტრატურის - უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის სწავლის შედეგებია: 
ა) ცოდნა და გაცნობიერება – აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს 

ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული 

პრობლემის გადაჭრის გზებს;  

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – ახალ, გაუთვალისწინებელ და 
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის 

ახალი , ორიგინალური გზებ ის ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;  
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გ) დასკვნის უნარი – რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს 

მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;  

დ) კომუნიკაციის უნარი – თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების 

კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე, 

აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;  

ე) სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის 

თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;  

ვ) ღირებულებები – ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 
მაგისტრანტს კვალიფიკაცია ენიჭება პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო 

კომპონენტების წარმატებით დაძლევის და სამეცნიერო კომპონენტის - სამაგისტრო 

დისერტაციის დაცვის საფუძველზე. დისერტაცია/სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება 
ერთჯერადად მასზე მუშაობის დასრულების შემდეგ იმავე სემესტრში ან მომდევნო 

სემესტრში. 

მაგისტრატურის კვალიფიკაციის სახელწოდება მოიცავს ტერმინს – „მაგისტრი“, შესაბამისი 

მიმართულების, დარგის/სპეციალობის ან/და ქვედარგის/სპეციალიზაციის მითითებით.  

 

მუხლი 7.   კრედიტების აღიარება 
საქართველოს სხვა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და 
უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი 

სასწავლო კურსის/კურსების კრედიტების აღიარება ხდება უნივერსიტეტის კრედიტების 

აღიარების წესის შესაბამისად. 

 

მუხლი 7.  მაგისტრანტის სტატუსის შეჩერება და შეწყვეტა 
მაგისტრანტისათვის სტატუსის შეჩერება ხორციელდება უნივერსიტეტის „სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესის“  შესაბამისად; 

 

მუხლი15. მაგისტრის აკადემიური ხარისხის ბათილობა  
15.1. მაგისტრის აკადემიური ხარისხი უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

გადაწყვეტილებით მაგისტრს ჩამოერთმევა აკადემიური პატიოსნების ნორმების 

(სადისერტაციო ნაშრომში მონაცემების გაყალბება ან პლაგიატი) დარღვევის შემთხვევაში.    

 

 


