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d a d g e n i l e b a  # 149  

 
2014 წლის 4 დეკემბერი, 

                                                                                                                                   ქ. ბათუმი 

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 24 

ოქტომბრის  №127 დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით 

საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის 

შესახებ 
 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, ბსუ–ს წესდების მე–8 მუხლის, სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთა-

ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა 

და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ  

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 
 

1. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით დამ-

ტკიცდეს საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა დანართი 1–ის შესაბამისად; 

2. საკონკურსო კომისიის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვროს ა/წ 8 

დეკემბრიდან 18 დეკემბრის ჩათვლით; 

3. საკონკურსო კომისიამ იხელმძღვანელოს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით, ბსუ-ს წესდებით, სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის 

ჩატარების ერთიანი წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 

2012 წლის 25 დეკემბრის №3 გადაწყვეტილებით და „ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების 

შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის №127 დადგენილებით; 

4. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 

 

აკადემიური საბჭოს  თავმჯდომარე, 

რექტორი, პროფესორი                                                        ალიოშა ბაკურიძე 

mailto:info@bsu.edu.ge
http://www.bsu.edu.ge/order_files/A-85_19-08-2013.pdf


დანართი 1 

 

საკონკურსო კომისია 

 

1.სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი/ სოციოლოგია, დარგობრივი სოციოლოგია, 

დემოგრაფია, საერთაშორისო ურთიერთობათა ისტორია: 

 

1. კობა ნონიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

2. გიორგი ჭიღვარია - ასოცირებული პროფესორი 

3. თამაზ ფუტკარაძე -   ასოცირებული პროფესორი 

 

 

2.იურიდიული ფაკულტეტი 

იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, მიმართულება- სისხლის სამართალი, 

სამართლის მეთოდები და საფუძვლები 

1.ედიშერ ფუტკარაძე - პროფესორი 

2.გივი აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი 

3.ლევან ჯაყელი -  ასოცირებული პროფესორი 

 

 

3.ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მათემატიკის დეპარტამენტი, მიმართულება - მათემატიკური ანალიზი 

 

1.თეიმურაზ ვეფხვაძე - პროფესორი 

2.ვლადიმერ ბალაძე - პროფესორი 

3.მურმან დუმბაძე -  პროფესორი  
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