
სამართლის სკოლა

საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი საგანმანათლებლო 
პროცესითა და ისეთი ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელშიც ადამიანი ხარისხიან 
განათლებასთან ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. სწორედ ამიტომ, საქართველოს 
უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის 
კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური პერსპექტივით არის უზრუნველყოფილი. საქართველოს 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ლაღად და მყარად გრძნობენ თავს კონკურენტულ გარემოში. 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ, კრეატიულ და 
ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესიონალებისაგან შემდგარ გუნდს, რომელიც მზად არის აღზარდოს 
აუცილებელი ცოდნით, უნარებითა და ღირებულებებით აღჭურვილი ადამიანი. მნიშვნელოვანია, რომ 
უნივერსიტეტში არსებულ მულტიკულტურულ გარემოში ყალიბდება ჰუმანური ღირებულებების მქონე 
მოაზროვნე, განათლებული პიროვნება, რომელიც თავისუფლად უმკლავდება დღევანდელ სამყაროში 
არსებულ გამოწვევებს. 

საქართველოს უნივერსიტეტი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია, რომლის მიზანი თითოეული 
სტუდენტის პიროვნული განვითარება და მისი, როგორც მაღალი დონის პროფესიონალის  
ჩამოყალიბებაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კურსდამთავრებული მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით 
ბაზარზე, რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს. 
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პროგრამები

 

სამართლის სკოლა გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხის ინოვაციურ პროგრამებს, რომელთა 
მიზანია მაღალკვალიფიციური, მოთხოვნადი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე 
იურისტების მომზადება. სკოლა გთავაზობთ როგორც ქართულენოვან, ასევე 
ინგლისურენოვან პროგრამებს, რაც მოგცემთ საშუალებას კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი 
გახდეთ საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე.

პროგრამები გამორჩეულია იმით, რომ:
•მთლიანად მორგებულია თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს;
სწავლის მეთოდები ინოვაციურია;
•ყველა სტუდენტს ეძლევა საშუალება მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონკურსებში;
•გამოცდების დიდი ნაწილი იმართება იმიტირებული პროცესების სახით;
•არჩევითი საგნების ჩამონათვალი მრავალფეროვანია;
•სამართლებრივ ინგლისურ ენას მხოლოდ ამერიკელი, ბრიტანელი და კანადელი 
პროფესორები ასწავლიან;
•სემესტრულადაა შეთავაზებული სხვადასხვა საერთაშორისო გაცვლითი  პროგრამა;
•იურისტად დასაქმების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია, ამასთან, დასაქმება შესაძლებელია 
უნივერსიტეტის იურიდიული დახმარების ცენტრშიც.

FOR LAW AND LIBERYთამარ იაშვილი - 
სამართალმცოდნეობის სამაგისტრო 
პროგრამის კურსდამთავრებული

ვთვლი, რომ მაგისტრატურის საქართველოს 
უნივერსიტეტში გაგრძელება ერთ-ერთი 
ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო ჩემს 
ცხოვრებაში! ეს არის ადგილი, სადაც 
შეუძლებელია პასიური სტუდენტი იყო, სადაც 
შრომა ფასდება და მთელი 
უნივერსიტეტისგან საოცარ მხარდაჭერას 
გრძნობ.

2 წლის განმავლობაში სამ საერთაშორისო 
იმიტირებულ შეჯიბრში მივიღე მონაწილეობა, 
ვიმოგზაურე სამ სხვადასხვა ქვეყანაში 
უნივერსიტეტის სრული დაფინანსებით, 
მივიღე უდიდესი ცოდნა და გამოცდილება, 
შევიძინე უამრავი ახალი მეგობარი! 
საქართველოს უნივერსიტეტმა დასაქმების 
შესაძლებლობაც მომცა და საერთაშორისო 
ბიზნეს სამართლის ინგლისურენოვანი 
პროგრამის ასისტენტი ვარ, საიდანაც, 
დამატებით, ძალიან ბევრს ვსწავლობ და დიდ 
გამოცდილებას ვიღებ.
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