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24 ივლისი      2015                                                                ქ. ბათუმი 

    

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებასა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ბსუ–ს 

წესდების მე-13 მუხლის, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2010 წლის 23 ივლისის №83დადგენილების,”ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში 

მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის 

განსაზღვრის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 17 ივლისის№78 

დადგენილების,ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის გ. ფარცხალაძის 2015 წლის 

10 ივლისის №2977, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის 

დეკანის მ. ქორიძის 2015 წლის 13 ივლისის №3002, სოციალური მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანის ქ. ბერიძის 2015 წლის 8 ივლისის №2928, განათლების 

ფაკულტეტის დეკანის მ. მიქელაძის 2015 წლის 14 ივლისის №3073, იურიდიული 

ფაკულტეტის დეკანის ა. მახარაძის 2015 წლის 15 ივლისის №3085, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 13 ივლისის №2991, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მ. გიორგაძის 2015 წლის 15 ივლისის 

№3089მოხსენებითბარათთა საფუძველზე,  
 

ვბრძანებ: 
 

 

1. გამოცხადდეს მიღება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, ბსუ-ს 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე დანართი 1-ის შესაბამისად.           

2. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია განხორციელდეს  

მაგისტრატურაში მიმღებ კომისიაში2015 წლის 24 აგვისტოდან 11 სექტემბრის 

ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე  შემდეგ 



მისამართზე: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა №35, ოთახი №2 (ყოფილი 

უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის კორპუსიმე-2-ე სართული); 

3. მაგისტრანტობის კანდიდატმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინოს: 

ა) ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 23 ივლისის №83 დადგენილებით 

დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული მაგისტრანტობის კანდიდატის 

ანკეტა;  

ბ) პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი; 

გ) გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი; 

დ) ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადას-

ტურებელი დიპლომის და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ბსუ-ს 

კურსდამთავრებულთათვის უნივერსიტეტის მიერ, 2015 წელს 

კურსდამთავრებულთათვის -ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე). 

ე) ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4–ზე,  ელექტრონული ვერსია CD დისკზე; 

ვ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 

(სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისთვის); 

ზ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განთლების აღიარების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

თ) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითავლისწინებს შესაბამისი სამაგისტრო 

პროგრამა; 

 

4. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდეს ბსუ-ს ბიბლიოთეკაში ( 

მისამართი -ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35) შემდეგი განრიგით: 

4.1. მისაღები გამოცდა უცხო ენაში -2015 წლის 14 სექტემბერს (დაწყების დრო:  

I ცვლა - 1000 საათი,  II ცვლა - 1400 საათი;  III ცვლა- 1700 საათი): 

              4.1.1. გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს 15 სექტემბერს; 

 4.1.2. საპრეტენზიო განცხადებების  მიღება განხორციელდეს 2015 წლის 15, 16 

და 17 სექტემბერს, მაგისტრატურაში მიმღებ კომისიაში. 

 4.1.3. საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხის გაცემა მოხდეს 2015 წლის 18  

სექტემბერს. 

 

4.2. მისაღები გამოცდა სპეციალობაში - 2015 წლის 21 სექტემბერს (გამოცდის 

დაწყების დრო:  I ცვლა - 1000 საათი,  II ცვლა - 1400 საათი;  III ცვლა- 1700 საათი): 

              4.2.1. გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს 22 სექტემბერს; 

  4.2.2. საპრეტენზიო განცხადებების  მიღება განხორციელდეს 2015 წლის 22, 23 

და 24 სექტემბერს, მაგისტრატურაში მიმღებ კომისიაში. 

  4.2.3. საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხის გაცემა მოხდეს 2015 წლის 25 

სექტემბერს. 

 

           5.გამოცდების საბოლოო შედეგებიგამოქვეყნდეს 2015 წლის28 სექტემბერს, 

ბსუ-ს ვებგვერდზე და კანცელარიასთან არსებულ საინფორმაციო დაფაზე. 

 

       6. გამოცდებზე დასასწრებად კონკურსანტმა უნდა იქონიოს პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. დაგვიანებული კონკურსანტი გამოცდაზე 

არ დაიშვება; 

 

7. შეიქმნას მაგისტრატურაში მიმღები კომისია დანართი 2-ის შესაბამისად. 



8. სპეციალობაში მისაღები გამოცდების ჩატარების მიზნით შეიქმნას კომისიები 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით, დანართი 3–ის 

შესაბამისად; 

9. უცხო ენაში მისაღები გამოცდების ჩატარების მიზნით შეიქმნას კომისიები  

დანართი 4–ის შესაბამისად; 

10. მაგისტრანტობისკანდიდატთამიღებისპროცედურასთანდაკავშირებითწარმოშ

ობილიპრეტენზიებისგანხილვისმიზნითშეიქმნასსამაგისტროგამოცდებისსაპრ

ეტენზიოსაბჭოდანართი 5–ის შესაბამისად; 

11. კომისიებს და საპრეტენზიო საბჭოს ეთხოვოს „შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 23 ივლისის №83 

დადგენილებისა შესაბამისად თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელება; 

12. 2015 წლის 29 სექტემბერს ფაკულტეტების დეკანებმა წარმოადგინონ იმ პირთა 

სია, რომლებმაც მოიპოვეს შესაბამისი ფაკულტეტების სამაგისტრო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება, რის საფუძველზეც გამოიცეს რექტორის 

მოვალეობის შემსრულებლის სამართლებრივი აქტი მაგისტრანტობის 

კანდიდატების ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის 

შესახებ; 

 

 

13.დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს კანცელარისთან არსებულ 

საინფორმაციო დაფაზე. 

 

14.დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სამსახურს 

ბრძანება განათავსოს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

 

15.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ( ქ. 

ბათუმი ზუბალაშვილის ქ.#30.) 

 

16.ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

 

 

 

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 

 ასოცირებული პროფესორი                                                მერაბ ხალვაში 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებასა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 

2015 წლის 24  ივლისის  #01-08/32 ბრძანების 

დანართი  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებასა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 

2015 წლის 24 ივლისის  #01-08/32 ბრძანების 

 

 

 

 

დანართი  2. 

 

 

 

                                  საბუთების მიმღები კომისია 

 

 

1. ქერქაძე ირმა 

2. გათენაძე ალექსანდრე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებასა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 

2015 წლის  24 ივლისის  #01-08/32 ბრძანების 

 

 

                  დანართი  3. 

 

 

 

 

საგამოცდო კომისიების შემადგენლობა სამაგისტრო  საგანმანათლებლო 

პროგრამების მიხედვით 

 

 
საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრარული ტექნოლოგიები“ 

1. პროფესორი ოთარ შაინიძე თავმჯდომარე 

2. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  

კანდიდატიშოთა ლომინაძე  

წევრი 

3. ასოც. პროფესორი ავთანდილ მურვანიძე წევრი 

4.  ასისტ.პროფესორი ლამზირა გორგილაძე 

 

წევრი 

 

 

 

5 ასისტ.პროფ. ინგა გაფრინდაშვილი                                                                              წევრი 

 

6. ფაკულტეტის ხარდისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 

ასოც.პროფ. გოჩა ჩავლეშვილი 

 

წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ 

1.  პროფესორი გაიოზ ფარცხალაძე თავმჯდომარე 

2. პროფესორი თეიმურაზ ქიქავა  წევრი 

3.  ასოც. პროფესორი თემურ თურმანიძე  წევრი 

4. ასოც. პროფესორი გოჩა ჩავლეშვილი 

 

წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა„ტელეკომუნიკაცია“ 

1. ასოც. პროფესორი ნუგზარ ჭედია თავმჯდომარე 

2. პროფესორი ენვერ ხალვაში წევრი 

3. პროფესორი გაიოზ ფარცხალაძე  წევრი 

4. ასოც. პროფესორი გოჩა ჩავლეშვილი 

 

წევრი 



საგანმანათლებლო პროგრამა „ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და 

შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“ 

1.  პროფესორი ზურაბ მეგრელიშვილი თავმჯდომარე 

2. ასოც. პროფესორი ნორა მამულაიშვილი წევრი 

3. ასოც. პროფესორი ეთერ ნიჟარაძე წევრი 

4. ასოც. პროფესორი გოჩა ჩავლეშვილი წევრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ფინანსები და საბანკო საქმე“ 

 

1. პროფესორი ასიე ცინცაძე   თავმჯდომარე 

2. ასოც.პროფ. გიორგი აბუსელიძე წევრი 

3.  ასოც.პროფ. ლელა ონიანი წევრი 

 

 

 

 

4 ასისტ.პროფ. ლილით მელოიანი წევრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“ 

1. ასოც.პროფ. ბადრი გეჩბაია თავმჯდომარე 

2. პროფესორი რეზო მანველიძე წევრი 

3. პროფეოსირ გელა მამულაძე წევრი 

4 ასისტ.პროფ. ლეილა ცეცხლაძე წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკა“ 

1.  პროფესორი ნათელა წიკლაშვილი თავმჯდომარე 

2. ასოც. პროფესორი მურმან ცეცხლაძე წევრი 

3. ასოც.პროფ. დავით ქათამაძე 

 

წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართალი (საჯარო სამართალი -სისხლის სამართალი) 

1. ასოც. პროფესორი ომარ მახარაძე თავმჯდომარე 

2. ასოც. პროფესორი ნუგზარ ფუტკარაძე წევრი 

3. ასოც. პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე წევრი 

4.  ასისტ. პროფესორი ზურაბ კვირკვაია წევრი 

5 ასოც.პროფ. ლევან ჯაყელი წევრი 

6. პროფესორი ადამ მახარაძე თავმჯდომარე 

7. ასოც. პროფესორი გივი აბაშიძე წევრი 

8.  ასისტ. პროფესორი ანზორ მახარაძე 

 

წევრი 

9. ასოც.პროფესორი ომარ ფარტენაძე წევრი 



10 ასისტ.პროფესორი  ირაკლი აბაშიძე წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოლოგია“ 

 

 

1. პროფესორი რუსუდან ხუხუნაიშვილი თავმჯდომარე 

2. პროფესორი ქეთევან დოლიძე წევრი 

3. პროფესორი მარინა ქორიძე წევრი 

4. ასოც. პროფესორი ნათელა ვარშანიძე წევრი 

5. ასისტ. პროფესორი ლალი ჟღენტი 

 

მდივანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ქიმია“ 

1. ასოც. პროფესორი ნატო დიდმანიძე თავმჯდომარე 

2. პროფესორი ირინა ბეჟანიძე წევრი 

3. ასოც. პროფესორი მაია ვანიძე წევრი 

4. ასოც. პროფესორი ნინო კიკნაძე წევრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს 

მდგრადი განვითარება“ 

1. პროფესორი მერაბ ფუტკარაძე თავმჯდომარე 

2. ასოცირებული პროფესორი საშა ხორავა წევრი 

3. ასისტენტ პროფესორი ნაზიბროლა ფაღავა წევრი 

 საგანმანათლებლო პროგრამა „შავი ზღვისპირეთისა და კავკასიის არქეოლოგია“ 

1. პროფესორი შოთა მამულაძე თავმჯდომარე 

3. ასოც. პროფესორი მერაბ ხალვაში წევრი 

4.  ასოც. პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“ 

 

1. პროფესორი ემზარ მაკარაძე  თავმჯდომარე 

2 პროფესორი ოთარ გოგოლიშვილი წევრი 

3 ასოც. პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ჯემალ კარალიძე წევრი 

5. ასოც. პროფესორი ციური ქათამაძე 

 

წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ეთნოლოგია“ 

1. პროფესორი ნუგზარ მგელაძე  თავმჯდომარე 

2. ასოც. პროფესორი თამაზ ფუტკარაძე წევრი 



3. ასოც. პროფესორი მანუჩარ ლორია წევრი 

 საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნეს ინფორმატიკა“ 

1. პროფესორი დავით დევაძე  თავმჯდომარე 

2.  პროფესორი ნათელა წიკლაშვილი წევრი 

3. ასოც. პროფესორი გულადი ფარტენაძე წევრი 

4. ასოც. პროფესორი მიხეილ დონაძე  წევრი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა „მათემატიკა“ 

1. პროფესორი ვლადიმერ ბალაძე თავმჯდომარე 

2. პროფესორი იაშა დიასამიძე  წევრი 

3 პროფესორი ონისე სურმანიძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი დალი მახარაძე წევრი 

 საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო პროგრამა “რადიოფიზიკა“ 

1. პროფესორი ნუგზარ ღომიძე თავმჯდომარე 

3.  ასოც. პროფესორი ლალი კალანდაძე წევრი 

4. ასოც.პროფესორიომარ ნაკაშიძე წევრი 

 საგანმანათლებლო პროგრამა „განათლების ადმინისტრირება“ 

1. პროფესორი გული შერვაშიძე თავმჯდომარე 

2. პროფესორი ლელა თავდგირიძე წევრი 

3. ასოც. პროფესორი ნანა მაკარაძე წევრი 

4. ასოც. პროფესორი მადონა მიქელაძე წევრი 

5. ასოც.პროფ. ნოდარ ბასილაძე წევრი 

      საგანმანათლებლო პროგრამა „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა“ 

 

1 ასოცირებული პროფესორი სალომე ღლონტი თავნჯდომარე 

2 ასისტენტ პროფესორი სოფიო ბერიძე წევრი 

3 მასწავლებელი ნინო გუგუშვილი წევრი 

4 მასწავლებელი ნინო ნიჟარაძე წევრი 

5 მასწავლებელი თამარ მხატვარი მდივანი 

 საგანმანათლებლო პროგრამა“ ლინგვისტიკა“ 

1.  პროფესორი მამია ფაღავა თავმჯდომარე 

2. პროფესორი მარინა აროშიძე წევრი 

3. ასოც. პროფესორი მერაბ ახვლედიანი წევრი 



4. ასოც. პროფესორი ქეთევან სვანიძე წევრი 

5. ასოც. პროფესორი ნათელაფარტენაძე წევრი 

6 ასოც.პროფესორი ნანა ცეცხლაძე წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ევროპეისტიკა“ 

1. პროფესორი თამარ სირაძე თავმჯდომარე 

2. ასოც.პროფესორი ნინო დვალიძე წევრი 

3  პროფესორი ნატალია სურგულაძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ხათუნა ბერიძე წევრი 

5 პროფესორი ნანა სტამბოლიშვილი წევრი 

 საგანმანათლებლო პროგრამა „ლიტერატურის თეორია და ქართული 

ლიტერატურათმცოდნეობა“ 

1. პროფესორი რამაზ ხალვაში თავმჯდომარე 

2 პროფესორი მალხაზ ჩოხარაძე წევრი 

3 ასოც. პროფესორი  ინგა შამილიშვილი წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ელგუჯა მაკარაძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ნანა ტრაპაიძე წევრი 

6 ასოც. პროფესორი გურამ ბახტაძე წევრი 

საგანმანათლებლო პროგრამა „უმაღლესი განათლების მენეჯმენტი“ 

1. პროფესორი გული შერვაშიძე თავმჯდომარე 

2. პროფესორი ლელა თავდგირიძე წევრი 

3. ასოც. პროფესორი ნანა მაკარაძე წევრი 

4. ასოც. პროფესორი მადონა მიქელაძე წევრი 

5. ასოც.პროფ. ნოდარ ბასილაძე წევრი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებასა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 

2015 წლის 24 ივლისის  #01-08/32 ბრძანების 

 

 

 

 

 

დანართი 4 

 

 
უცხო ენის კომისიები არასპეციალობისათვის 

 
გერმანული 

1 ასოც. პროფესორი   ნელი ახლედიანი თავმჯდომარე 

2 პროფესორი ნანა სტამბოლიშვილი წევრი 

3 ასოც. პროფესორი ანზორ აბუსელიძე წევრი 

ინგლისური 

1 ასისტ. პროფესორი ლია დავითაძე თავმჯდომარე 

2 ასისტ. პროფესორი მედეა დიასამიძე წევრი 

3 ასისტ. პროფესორი  ნინოსამნიძე წევრი 

რუსული 

1 პროფესორი მარინა აროშიძე თავმჯდომარე 

2 ასოც. პროფესორი ასმათ არძენაძე წევრი 

3 ასისტ.პროფესორი ჟალე მამუჭაძე წევრი 

ფრანგული 

1 პროფესორი ნატალია სურგულაძე თავმჯდომარე 

2 ასოც. პროფესორი მარინა სიორიძე/ასისტ.პროფესორი ნათია აბაშიძე წევრი 

3 ფილოლოგიის დოქტორი ნინო  გურგენიძე  წევრი 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
საგამოცდო კომისიები უცხოურ ენებში სპეციალობის პროგრამებისთვის 

(ლინგვისტიკა, ევროპეისტიკა) 

 

ინგლისური ენა 

1. ასოც. პროფ. ნინო დვალიძე - თავ-რე 

2. ასოც. პროფ. ნინო აროშიძე 

3. ასოც. პროფ. თეა შავლაძე - მდივანი 

 

გერმანული ენა 

1. პროფ. ნანა სტამბოლიშვილი - თავ-რე 

2. ასოც. პროფ. ანზორ აბუსერიძე  

3. ფილ. დოქტ. თეონა ბერიძე - მდივანი 

 

ფრანგული ენა 

1. პროფ. ნატალია სურგულაძე - თავ-რე 

2. ფილ. დოქტ. ნინო გურგენიძე 

3. ასისტ. პროფ. ნ. აბაშიძე - მდივანი 

 

რუსული ენა 

1. პროფ. მარინე აროშიძე - თავ-რე 

2. ასოც. პროფ. ქეთევან სვანიძე 

3. ასოც. პროფ. მ. ახვლედიანი 

4. ასოც. პროფ. ასმათ არძენაძე - მდივანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების გამოცხადებასა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 

2015 წლის 24  ივლისის  #01-08/32 ბრძანების 

 

 

 

დანართი  5 

 

 

               საპრეტენზიო საბჭო 

 
1.ასოც.პროფესორი პაატა ჩაგანავა                                                                    თავმჯდომარე 

2. ასისტ. პროფესორი მარინა ჩხარტიშვილიწევრი 

3. პროფესორი მარინა გიორგაძე                                                                     წევრი 

4. ასოცირებული პროფესორი ლეილა ახვლედიანი                                 წევრი 

5. პროფესორი მურმან გორგოშაძეწევრი 

6. ასისტენტ პროფესორი ნანა მამულაძე                                                       წევრი 

7. პროფესორი ჟუჟუნა დიასამიძე                                                                   წევრი 

8. პროფესორი გურამ ჩაგანავა        

9. ასისტენტ პროფესორი ნანული მახარაძეწევრი 

10.მაგისტრატურის, რეზიდენტურისა და დოქტორანტურის 

 სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე გათენაძე                     წევრი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


