
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis magistraturaSi miRebis wesi 

 
 
1. zogadi debulebani 
 
1.1. magistraturaSi miRebis wesi (SemdgomSi - wesi) 
aregulirebs ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetSi (SemdgomSi - Tsu) magistraturaSi 
Caricxvis process.  
 
1.2 Tsu-s magistraturaSi miReba xorcieldeba konkursis 
safuZvelze.  
 
1.3 konkursis Catarebas uzrunvelyofs Tsu sagamocdo centri.  
 
 
2. konkursSi monawileobis uflebis mqone pirebi 
 

2.1. თსუ–ს მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვთ 

ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირებს, დიპლომირებულ სპეციალისტებსა 

და დიპლომირებულ მედიკოსებს, რომელთაც ჩაბარებული აქვთ საერთო 

სამაგისტრო გამოცდა, გარდა ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონითა და საქათველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრი 227–ე ბრძანებით დამტკიცებული „სამაგისტრო გამოცდების 

ჩატარების დებულებით“  განსაზღვრული შემთხვევებისა. (1.07.2010, 

№82/2010) 
 
2.2 sazRvargareTis umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 
mier gacemuli dokumentebis formaluri cnoba (aRiareba) 
xdeba “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 50-e 
muxlis Sesabamisad.  
 
 
3. sabuTebis miReba 
 
3.1 sabuTebis miRebis vadebi yovel semestrSi mtkicdeba Tsu-s 
reqtoris individualur administaciuli-samarTlebrivi aqtiT.  
 
3.2 sabuTebis miRebas axorcielebs fakuletetebis mimRebi 
komisiebi, romelebsac fakultetebis wardginebis safuZvelze 
amtkicebs Tsu reqtori.  
 



4. sabuTebis nusxa 
 
4.1 konkursanti valdebulia mimReb komisiaSi waradginos 
Semdegi dokumentebi:  
 
a) gancxadeba Tsu-s reqtoris saxelze;  
b) ganacxadis Sevsebuli forma;  
g) umaRlesi ganaTlebis damadasturebeli diplomisa da 
danarTis damowmebuli asli;  
d) piradobis mowmobis (pasportis) asli;  
e) samxedro baraTis asli;  
v) ucxo enis codnis damadasturebeli serTifikatis 
damowmebuli asli, aseTis arsebobis SemTxvevaSi.  

ვ1) ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი 

სერთიფიკატის დამოწმებული ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 

თუ მისთვის ქართული არ არის მშობლიური ენა და სწავლის 

გაგრძელება სურს ქართულ ენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე. (21.01.2009, 

№161) 
z) sxva dokumenti, Tu aseTs iTvaliswinebs samagistro 
programa.  
 
4.2 ganacxadis formas amtkicebs Tsu-s reqtori.  
 
4.3 konkursants warmodgenili sabuTebi konkursis damTavrebis 
Semdeg ukan aRar ubrundeba.  
 
 
5. mimRebi komisiis ufleba-movaleobebi  

 
5.1 mimRebi komisia valdebulia:  
 
a) miiRos sabuTebi amisaTvis dadgenil vadebSi;  
b) Seamowmos warmodgenili sabuTebis Sesabamisoba samagistro 
pogramis moTxovnebTan;  
g) Seamowmos akmayofilebs Tu ara ganmcxadebeli samagistro 
programaze miRebis winapirobebs.  
d) warmodgenili sabuTebis samagistro pogramis moTxovnebTan 
da samagistro programaze miRebis winapirobebTan Seusabamobis 
SemTxvevaSi, daweros Sesabamisi daskvna, romelic Tan unda 
erTvodes sabuTebs.  
 
 
 



6. საკონკურსო გამოცდა სპეციალობაში 

 

6.1 გამოცდა სპეციალობაში ტარდება წერილობითი სახით. 

 

6.2 საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 100 ბალიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ითვლება, თუ კონკურსანტი მიიღებს დადებით შეფასებას 

(მინიმუმ 51%), თუ სამაგისტრო პროგრამით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

 

6.3 სპეციალობის გამოცდაში კონკურსანტთა ნაშრომებს ამოწმებს 

საგამოცდო კომისია, რომელიც ფაკულტეტის წარდგინების საფუძველზე 

მტკიცდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაიულ-

სამართლებრივი აქტით. საგამოცდო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს 

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. (21.01.2009, №161) 

 

 

61. საკონკურსო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობები 

 

61.1 საკონკურსო გამოცდაზე სპეციალობაში დაიშვება კონკურსანტი, 

რომელიც: 

ა) დადგენილ ვადებში სრულად წარმოადგენს საბუთებს მიმღებ 

კომისიასთან; 

ბ) წარმოადგენს დოკუმენტებს, რომელიც შეესაბამება სამაგისტრო 

პროგრამის მოთხოვნებს; 

გ) აკმაყოფილებს სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობებს; 

დ) წარმატებით ჩააბარებს ქართული ენის გამოცდას, იმ შემთხვევაში თუ 

ქართული არ არის მისთვის მშობლიური ენა და სწავლის გაგრძელება 

სურს ქართულ ენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე. (21.01.2009, №161) 
 
6.2 gamocda specialobaSi tardeba werilobiTi saxiT.  
 
6.3 sagamocdo namuSevrebi fasdeba 100 baliani sistemiT. 
gamocda Cabarebulad iTvleba, Tu konkursanti miiRebs 
dadebiT Sefasebas (minimum 51%), Tu samagistro programiT 
sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.  
 
6.4 specialobis gamocdaSi konkursantTa naSromebs amowmebs 
sagamocdo komisia, romelic fakultetis wardginebis 
safuZvelze mtkicdeba reqtoris individualuri 
administraiul-samarTlebrivi aqtiT. sagamocdo komisiis wevri 
ar SeiZleba iyos samagistro programis xelmZRvaneli.  



7. sakonkurso gamocda ucxo enaSi 
 
7.1 sakonkurso gamocdaze ucxo enaSi daiSveba is 
konkursantebi, romlebic warmatebiT Caabareben gamocdas 
specialobaSi.  
 
7.2 ucxo enaTa CamonaTvali, romelSic Catardeba sakonkurso 
gamocda da dadebiTi SefasebisTvis saWiro done 
ganisazRvreba samagistro programiT.  

 

7.21  საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 100 ბალიანი სისტემით. უცხო 

ენის გამოცდა გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ კონკურსანტი 

მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%), თუ სამაგისტრო 

პროგრამით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. (1.07.2010, № 82/2010 ) 
 
7.3 ucxo enis gamocdidan Tavisufldeba konkursanti, romelic 
warmoadgens ucxo enis codnis damadastrebel serTifikats 
(serTifikatebis CanonaTvali ix. danarTis saxiT), an/da 
ucxoeTSi aranakleb erTi semestris ganmavlobaSi swavlis 
damadasturebel sabuTs.  
 
7.4 ucxo enis gamocdis testebis momzadebaze da sagamocdo 
naSromebis gasworebas axorcielebs Tsu enebis centri, 
romelic pasuxismgebelia ucxo enaSi sakonkurso gamocdis 
SefasebaTa sizusteze.  

 

 
8. gamocdebis ganrigi 
 
8.1 gamocdebis ganrigi mtkicdeba reqtoris individualur 
administraciul-samarTlebrivi aqtiT.  
 
 
9. sagamocdo Sedegebis gasaCivreba  
 
9.1 konkursanti uflebamosilia sagamodo Sedegebis 
gamoqveynebidan 2 dRis vadaSi gancxadebiT mimarTos Tsu 
sagamocdo centrs gaecnos sagamocdo naSroms an/da 
moiTxovos gamocdis Sedegebis gadasinjva.  
 
9.2 saCivrebis ganxilvis mizniT, fakultetis wardginebis 
safuZvelze reqtoris individualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtiT iqmneba sapretenzio komisia.  



 
9.3 sapretenzio komisiis wevri ar SeiZleba iyos sagamocdo 
komisiis wevri an samagisto programis xelmZRvaneli.  
 
 

10. მაგისტრატურაში ჩარიცხვა 

 

10.1. კონკურსანთა ჩარიცხვა მაგისტრატურაში ხორციელდება 

საკონკურსო ქულის საფუძველზე. საკონკურსო ქულა გამოითვლება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

10.2. მაგისტრანტობის კანდიდატსა და თსუ–ს შორის ფორმდება 

ხელშეკრულება.  

 

10.3 ამ მუხლის 10.2–ე პუნქტით გათვალისწინებული პირების თაობაზე 

გამოიცემა რექტორის ბრძნება. (1.07.2010, № 82/2010)  
 
 
11. samagistro programis amoqmedeba  
 
11.1 samagistro programa amoqmeddeba, Tu samagistro 
programaze ganacxadi Semoitana da administraciuli 
registracia gaiara aranakleb xuTma konkursantma. am wesidan 
gamonaklisi SesaZloa daSvebul iqnes fakultetis 
motivirebuli gadawyvetilebis safuZvelze.  
 
11.2 Tu samagistro programaze Semovida xuTze naklebi 
ganacxadi samagistro programa ar gaixsneba da konkursantebs 
ufleba eZlevaT sabuTebi gadaitanon sxva samagistro 
programaze, winaaRmdeg SemTxvevaSi isini ixsnebian 
konkursidan.  
 
11.3 Tu samagistro programaze misaRebi konkursi gadalaxa da 
administraciuli registracia gaiara xuTze naklebma 
konkursantma, maT ufleba eZlevaT gadavidnen sxva samagistro 
programaze fakultetis farglebSi, samagistro programis 
xelmZRvanelis Tanxmobis SemTxvevaSi.  
 
 
 
 
 
 



12. magistraturis safasuri  
 
12.1 magistraturaSi swavla fasiania. safasuris odenoba 
ganisazRvreba TiToeuli saswavlo wlisaTvis dadgenili 

sauniversiteto tarifebis Sesabamisaდ.  


