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სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია:
 კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ბაზისური ცოდნა სამართლებრივი მოლაპარაკებების

წარმოების ტექნიკისა და ტაქტიკების თაობაზე.
 გამოუმუშავოს სტუდენტს, ეფექტიანად მოლაპარაკების პროცესის წარმოებისათვის აუცილებელი

უნარები, მათ შორის, აქტიური მოსმენისა და დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას მოლაპარაკების პროცესის
დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ. ასევე, სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს
ეცოდინება მოლაპრაკების პროცესში გამოყენებადი სტრატეგიები და ტაქტიკები;

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 მოლაპარაკებების პროცესში არსებული პრობლემატური საკითხების ანალიზს;
 მორიგების მიღწევის ბარიერების გამოკვეთას და შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის

მოძიებას;
 მოახდინოს სამართლებრივი პრობლემის გადაწყვეტა მოლაპარაკების გზით;

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 მოლაპარაკების პროცესის წარმატებით თავის გართმევისათვის არსებული გამოწვევების
დანახვას.

 პრობლემური საკითხების ანალიზს და სამართლებრივად დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

 სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს აქვს მოლაპარაკების პროცესის წარმართვის
უნარი.

 მოლაპარაკების პროცესესში ჩართვის, ოპონენტის აზრის გაგების და საკუთარი პოზიციის
დასაბუთების, ზეპირი და წერილობითი ფორმით საკუთარი პოზიციის დამაჯერებლად და
დასაბუთებულად წარმოჩენის უნარი.

სწავლის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 მოლაპარაკების წარმოების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნიკების შესახებ მეცნიერული
სიახლეების გაცნობას და მის ექსპერიმენტალური სწავლების მეთოდის დახმარებით თვით სწავლების
პროცესში გამოყენებას.

სწავლება-სწავლის
მეთოდები

■ ლექცია
■ სემინარი/გამოკითხვა

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  წარმოებს  100-ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის
დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებას (მაქსიმუმ 60 ქულა) და დასკვნით შეფასებას  (მაქსიმუმ 40 ქულა), რომელთა ჯამი
წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია: 3 როლური გათამაშება, პრეზენტაცია ან
რეფერატი (წერითი დავალების შსრულება). სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების თითოეულ
კომპონენტს გააჩნია  თავისი წილი შუალედური შეფასების 60 ქულის ფარგლებში. სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს 21 ქულას.

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის დასკვნითი შეფასების კომპონენტია  დასკვნითი წერითი გამოცდა. დასკვნითი წერითი
გამოცდა სავალდებულოა. დასკვნით წერით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც  შუალედური შეფასებით
დააგროვილი აქვს მინიმუმ 21 ქულა. სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებით დაგროვილი არ ექნება შუალედური შეფასების
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მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანუ მინიმუმ 21 ქულა, დასკვნით წერით გამოცდაზე არ დაიშვება. დასკვნითი შეფასების მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი  შეადგენს 20 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ
სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 20 ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების (40 ქულა) გათვალის-
წინებით სტუდენტი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

დადებითი შეფასება

A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა

B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა

C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა

D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა

E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა

უარყოფითი შეფასება

FX - ვერ ჩააბარა
მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ამასთან, დამატებითი
გამოცდა შეიძლება დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5
კალენდარულ დღეში).

FX - ჩაიჭრა
მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი
და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი)

შეფასების ფორმები და კომპონენტები

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება, მათ შორის: 60 ქულა

1.1 ზეპირი გამოკითხვა 3 10 30

1.2. შუალედური პრეზენტაცია 1 30 30

2 დასკვნითი შეფასება 1 40 40 ქულა

2.1. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 40 40

სულ 100 ქულა

შუალედური შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები

ზეპირი
გამოკითხვა

სტუდენტის ზეპირი გამოკითხვა ფასდება 10 ქულით. შუალედური შეფასების ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში,
სტუდენტი ზეპირი ფორმით გამოიკითხება სამჯერ. შესაბამისად, ზეპირ გამოკითხვებში სტუდენტმა შეიძლება
დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა (3X10), რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

ზეპირი გამოკითხვა ტარდება მოხსენებების, დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის ფორმატში.ზეპირი გამოკითხვის
შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): პრაქტიკული/თეორიული დავალების
შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა.

ზეპირი გამოკითხვისას შეფასების კრიტერიუმებია: პასუხის ფორმულირება და გადმოცემა, იურიდიული
ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა.

ქულა

9-10
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია.
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

7-8
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი
ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული ტერმინოლოგია
დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

5-6
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა არათანმიმდევრულია.
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

3-4
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია
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ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია.

1-2

პასუხი ნაკლოვანია. სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი
არადამაკმაყოფილებელია.

0 პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

შუალედური
გამოცდა

შუალედური  წერითი  გამოცდას შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები):
შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი ატარებს პრეზენტაცია ან აბარებს შუალედურ წერით გამოცდას.
შუალედური გამოცდა ტარდება მე-7-მე-8 სასწავლო კვირას. შუალედურ გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება
დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

შუალედური წერითი გამოცდას შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): ღია
კითხვა - თეორიული საკითხი. შუალედური  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 თეორიულ საკითხს. შუალედური  წერითი
გამოცდასას თეორიული საკითხი ფასდება 15 ქულით.

ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

13-15
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია.
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

10-12
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი
ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული ტერმინოლოგია
დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

7-9
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა არათანმიმდევრულია.
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

4-6
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია
ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია.

1-3

პასუხი ნაკლოვანია. სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი
არადამაკმაყოფილებელია.

0 პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმებია: პრეზენტაციის ტექნიკური მომზადების ხარისხი, გუნდური მუშაობა,
კომუნიკაციის უნარები. კერძოდ, დავალები ფაბულის არსის აღქმა, სწორი კომუნიკაცია, მსჯელობის თანმიმდევრობა
და ანალიზი, თეორიული მასალის ცოდნა, მოლაპარაკების ძირითადი პრინციპების გააზრება და გამოყენება,
ენობრივი სტილი და რიტორიკული უნარ-ჩვევები.

ქულა პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები

26-30

სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული დავალების ფაბულა და შეკითხვის არსი. პრეზენტაცია
ჩატარებულია სწორად, მსჯელობა ვითარდება თანმიმდევრულად და საკითხის ანალიზი მაღალ დონეზეა.
სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და პრეზენტაციის დროს
იყენებს კომუნიკაციის ძირითად პრინციპებს, ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და
ზედმიწევნით სწორეა.

21-25

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული დავალების ფაბულა და შეკითხვის არსი.  პრეზენტაცია ჩატარებულია
სწორად, მსჯელობა ვითარდება თანმიმდევრულად და საკითხის ანალიზი მაღალ დონეზეა. სტუდენტი
ზედმიწევნით კარგად ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და პრეზენტაციის დროს იყენებს
კომუნიკაციის ძირითად პრინციპებს, ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და
ზედმიწევნით სწორეა.

15-20

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული დავალების ფაბულა და შეკითხვის არსი.  პრეზენტაცია
ჩატარებულია სწორად, თუმცა მსჯელობა ვითარდება არათანმიმდევრულად და საკითხის ანალიზი არ არის
მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად ვერ ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს, მაგრამ
პრეზენტაციის დროს ვერ ახდენს სწორ კომუნიკაციის, ენობრივი სტილი დაცულია ნაწილობრივ, საბოლოო
დასკვნა არასრულია.

10-14
სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული დავალების ფაბულა და შეკითხვის არსი.  პრეზენტაცია
ჩატარებულია სწორად, თუმცა მსჯელობა ვითარდება არათანმიმდევრულად და საკითხის ანალიზი არ არის
მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად ვერ ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული ვერ აქვს და
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პრეზენტაციის დროს ვერ ახდენს სწორ კომუნიკაციის, ენობრივი სტილი დაცულია ნაწილობრივ, საბოლოო
დასკვნა არასწორია.

1-9

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული დავალების ფაბულა და შეკითხვის არსი.  პრეზენტაცია ჩატარებულია
არასწორად. შესაბამისად, მსჯელობა ვითარდება არათანმიმდევრულად და საკითხის ანალიზი არ არის
მაღალ დონეზე. სტუდენტი კარგად ვერ ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული ვერ აქვს და
პრეზენტაციის დროს ვერ ახდენს სწორ კომუნიკაციის, ენობრივი სტილი დაუცველია და საბოლოო დასკვნა
არასწორია.

0 პასუხი კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

დასკვნითი  შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები

დასკვნითი
წერითი
გამოცდა

დასკვნითი შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას. დასკვნითი წერითი გამოცდა
ტარდება მე-16-მე-19 სასწავლო კვირას. დასკვნით წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 40
ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 40 პროცენტის ტოლია.

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები):
თეორიული საკითხი. დასკვნითი წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 თეორიულ საკითხს. დასკვნითი წერითი
გამოცდასას თითოეული თეორიული საკითხი ფასდება - 20 ქულით.

ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

18-20
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია.
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

15-17
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი
ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული ტერმინოლოგია
დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

11-14
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა არათანმიმდევრულია.
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

6-10
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია
ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია.

1-5

პასუხი ნაკლოვანია. სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი
არადამაკმაყოფილებელია.

0 პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

ძირითადი ლიტერატურა

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009.

 სტივენ მ. ოსტერმილერი, დილეინ რ. სვენსონი; დავის ალტერნატიული საშუალებები
საქართველოში, გამომცელობა ,,მერიდიანი”, თბილისი, 2014

დამატებითი
ლიტერატურა

 გარდა აღნიშნულისა, სტუდენტებს თემების მიხედვით მიეთითებათ ელექტრონული რესურსები
(ვებ-გვერდი, პორტალი, ბლოგი), სადაც შესაძლებელი იქნება სასწავლო კურსთან
დაკავშირებული უახლესი მასალის გაცნობა.

სასწავლო კალენდარი

კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.

მე-2 კვირა
ლექცია 2 სთ.
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მე-3 კვირა
ლექცია 1 სთ.

სემინარი 1 სთ.

მე-4 კვირა
ლექცია 1სთ.

სემინარი 1 სთ. გამოკითხვა 10 ქულა

მე-5 კვირა
ლექცია 1 სთ.

სემინარი 1 სთ.

მე-6 კვირა
ლექცია 2 სთ.

მე-7- მე-8 კვირა 2 სთ. შუალედური გამოცდა 30 ქულა

მე-9 კვირა
ლექცია 2 სთ.

მე-10 კვირა
ლექცია 1 სთ.

სემინარი 1 სთ. გამოკითხვა 10 ქულა

მე-11 კვირა
ლექცია 2 სთ.

მე-12 კვირა
ლექცია 2 სთ.

მე-13 კვირა
ლექცია 1 სთ.

სემინარი 1 სთ. გამოკითხვა 10 ქულა

მე-14 კვირა
ლექცია 1 სთ.

1 სთ.

მე-15 კვირა
ლექცია 2 სთ. დასკვნითი დისკუსია

მე-16-მე-19 კვირა 3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა

სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსიშინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

1
ლექცია (2 სთ.)

საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და პროცესის წარმართვის მეთოდებზე, შეფასების სისტემაზე
და სავალდებულო ლიტერატურაზე. სასწავლო კურსის მიზანისა და მოსალოდნელ შედეგებზე.

თემა 1. მოლაპარაკების საყოველთაო ხაისათი:
 მოლაპარაკების წარმოების საზრისი.

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 1-18.

 სტივენ მ. ოსტერმილერი, დილეინ რ. სვენსონი; დავის ალტერნატიული საშუალებები
საქართველოში, გამომცელობა ,,მერიდიანი”, თბილისი, 2014, გვ. 3-21.

ლექცია (2 სთ.)

თემა 2. მოლაპარაკების დაწყება:
 დავეჭვდეთ მოლაპარაკების დაწყებამდე;
 პოზიციონალიზმი;
 პრობლემისა და ურთიერთობის აღრება;
 გაზვიადებული თვითშეფასება;

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 19-45.

 სტივენ მ. ოსტერმილერი, დილეინ რ. სვენსონი; დავის ალტერნატიული საშუალებები
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საქართველოში, გამომცელობა ,,მერიდიანი”, თბილისი, 2014, გვ. 21-94.

3
ლექცია (2 სთ.)

თემა 3. მომზადება მოლაპარაკების წინ:
 მოლაპარაკების ბლოკირება მის დაწყებამდე;
 ურთიერთობის მნიშვნელობა;

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 46-76.

 სტივენ მ. ოსტერმილერი, დილეინ რ. სვენსონი; დავის ალტერნატიული საშუალებები
საქართველოში, გამომცელობა ,,მერიდიანი”, თბილისი, 2014, გვ. 94-110.

4
ლექცია (1 სთ.)

თემა  4. როგორ ავაგოთ მოლაპაკების პროცესი?
 მოლაპარაკების ეტაპები და მათი სტრუქტურა;
 ურთიერთობა მოქმედების დაწყებამდე;
 ურთიერთობის კულტივირება და დაძაბვა;

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 77-117.

 სტივენ მ. ოსტერმილერი, დილეინ რ. სვენსონი; დავის ალტერნატიული საშუალებები
საქართველოში, გამომცელობა ,,მერიდიანი”, თბილისი, 2014, გვ. 111-121.

სემინარი/გამოკითხ
ვა (1სთ)

როლური გათამაშება - 10 ქ.

5

ლექცია ( 2 სთ)

თემა 5. ეფექტური კომუნიკაცია:
 მოსმენა საუბრის დაწყებამდე;
 კომუნიკაციის დამაბრკოლებელი გარემოებები;
 სხეულის ენა;

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 118-157.

6 ლექცია (2 სთ.)

თემა 6. ფასეულობის შექმნა მის განაწილებამდე:
 ფასეულობის შექმნა;
 ფასეულობის განაწილება;
 დაძაბულობა ფასეულობის შექმნასა და ფასეულობის განაწილებას შორის;

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 158-200.

7-8
შეფასების კომპონენტი - შუალედური გამოცდა პრეზენტაციის ფორმით. მაქსიმალური შეფასება - 30
ქულა

9
ლექცია (2 სთ.)

თემა 7. ემოციების მართვა:
 ემოციების გაცნობიერება და ანალიზი;
 ოპონენტის ქცევის ანალიზი;
 ემოციების მართვა მოლაპარაკების პროცესის ჩაუშლელად;

ძირითადი ლიტერატურა:

 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 201-233.

სემინარი/გამოკითხ
ვა (1სთ)

როლური გათამაშება - 10 ქულა;

10
ლექცია (1 სთ.)

თემა 8. კულტურისა და სქესის გავლენა მოლაპარაკების პროცესზე:
 როგორ მიუდგეთ მულტიკულტურულ მოლაპარაკებებს;
 ინტერკულტურული მოლაპარაკებები;

ძირითადი ლიტერატურა:
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 ლემპერერი, ალენ, პეკარი, კოლსონი, ორელიენ; მოლაპარაკების მეთოდები, გამომცემლობა
,,ჯისიაი”, თბილისი, 2009, გვ. 234-291.

სემინარი 1 სთ. წერითი გამოკითხვა 10 ქ.

11

ლექცია (2 სთ.)

თემა 9. მორიგების მიღწევის ბარიერები:
 ფსიქოლოგიური და კულტურული ბარიერები;
 გამოწვევები მორიგების მისაღწევად.

დამატებით ლიტერატურა: ელექტრონული რესურსები

12 ლექცია (2 სთ.)

თემა 10. შეთანხმების დადება:
 როგორ გავაფორმოთ მოლაპარაკების დადებითი შედეგები.
 მოლაპარაკების ფორმალიზება.
 ბოლო შთაბეჭდილებები.

დამატებითი ლიტერატურა: ელექტრონული რესურსები

13
ლექცია (1 სთ.) თემა 11. მოლაპარაკების წარმოების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები

ძირითადი ლიტერატურა:ელექტრონული რესურსები

სემინარი 1 სთ. როლური გათამაშება - 10 ქულა;

14
ლექცია (2 სთ.)

თემა 12. კლიენტისა და ადვოკატის ურთიერთობა.
 დავის რეგულირების გამოწვევები;
 მორიგებით დავის დამთავრების სპეციფიკა;

ძირითადი ლიტერატურა:ელექტრონული რესურსები

15 ლექცია (2 სთ.)

თემა 13. მოლაპარაკების ეთიკა და როგორ გავაგრძელოთ წინსვლა მოლაპარაკებებში
 პროფესიული და ეთიკური დილემები;
 დასკვნა და კურსის შეჯამება

ძირითადი ლიტერატურა: ელექტრონული რესურსები

16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

სილაბუსის ავტორი ალექსანდრე წულაძე


