
 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანებაN01-08/33 

 

 

24 ივლისი 2015 წ.                                                                                                       ქ.ბათუმი 

 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ  

 

 

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

სადოქტორო პროგრამების განხორციელების  წესის დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 19 აგვისტოს #87-ე დადგენილების „ბსუ-ს 

დოქტორანტურაში მიღების წესის შესახებ“ 2012 წლის 27 ივლისის №134 

დადგენილების, “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-

2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური 

ადგილების განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 17 ივლისის №76 

დადგენილების, „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-

2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  დოქტორანტურაში მიღების 

გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 17 ივლისის №77 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, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დეკანის 2015 წლის 13 ივლისის №2991, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანის მ. გიორგაძის 2015 წლის 15 ივლისის №3089  მოხსენებით   ბარათთა 

საფუძველზე, 

                                             ვბრძანებ: 
 

 

1.გამოცხადდეს მიღება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე, 2015-2016 სასწავლო წლის 



შემოდგომის სემესტრში, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 17 ივლისის N76 

დადგენილებით განსაზღვრულ ვაკანტურ ადგილებზე(დანართი 1)-ის შესაბამისად. 

2.დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს დოქტორანტურაში 

მიმღებ კომისიაში (დანართი 2) 2015 წლის 24 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით, 

ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. 

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35, ოთახი №2(ყოფილი საერთო საცხოვრებლის კორპუსი 

მე-2-ე სართული); 

3.კანდიდატებმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: 

ა) დოქტორანტობისკანდიდატისსააპლიკაციოფორმა, 

დამტკიცებული„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურაში მიღების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ 2012 წლის 27 ივლისის 

№134 დადგენილებით; 

 ბ) მაგისტრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტუ-

რებელი დიპლომის და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (2015 წელს 

კურსდამთავრებულთათვის -ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 

გ) პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი; 

დ) 2 ფოტოსურათიზომით 3X4–ზედაელექტრონულივერსიაCD დისკზე; 

ე) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო 

ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

ვ) სადისერტაციო ნაშრომის სავარაუდო თემის დასახელება და სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის თანხმობა. 

ზ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განთლების აღიარების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

თ) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითავლისწინებს შესაბამისი სადოქტორო 

პროგრამა; 

 

4.დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდეს ბსუ-ს ბიბლიოთეკაში 

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

4.1. გამოცდა უცხო ენაში - 2015 წლის 15 სექტემბერს, (გამოცდის დაწყების 

დრო 1000 საათი): 

4.1. 1. გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს 16 სექტემბერს; 

4.1.2. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება განხორციელდეს 2015 წლის 16, 17 

და 18 სექტემბერს, ბსუ-ს კანცელარიის მიერ; 

4.1.3.საპრეტენზიო განცხადებებს პასუხი გაეცეს  2015 წლის 21 სექტემბერს. 

 

 4.2. გასაუბრება/გამოცდა სპეციალობაში -2015 წლის 22 სექტემბერს 

(გამოცდის/გასაუბრების დაწყების დრო: 1000 საათი): 

4.2.1. გასაუბრების/გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს 23 სექტემბერს; 

4.2.2. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება განხორციელდეს 2015 წლის 23, 24 

და 25 სექტემბერს, ბსუ-ს კანცელარიის მიერ; 

4.2.3. საპრეტენზიო განცხადებებს პასუხი გაეცეს 2015 წლის 28 სექტემბერს. 

5. გასაუბრებაზე/გამოცდაზე დასასწრებად კონკურსანტმა უნდა იქონიოს 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი; 

6.  სპეციალობაში მისაღები გამოცდების/გასაუბრების ჩატარების მიზნით 

შეიქმნას კომისიები სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

(დანართი 3–)ის შესაბამისად; 



7. უცხო ენაში მისაღები გამოცდების ჩატარების მიზნით შეიქმნას კომისიები  

(დანართი 4)–ის შესაბამისად; 

8. დოქტორანტობის კანდიდატთა მიღების პროცედურასთან დაკავშირებით 

წარმოშობილი პრეტენზიების განხილვის მიზნით შეიქმნას საპრეტენზიო საბჭო 

(დანართი 5)–ის შესაბამისად; 

9. კომისიებს და საპრეტენზიო საბჭოს ეთხოვოთ „შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 27 ივლისის №134 დადგენილების, 

„ბსუ-ს  სადოქტოროპროგრამებისგანხორციელებისწესისდამტკიცებისშესახებ“ 

აკადემიურისაბჭოს 2013 წლის 19 აგვისტოს#87 დადგენილების შესაბამისად 

თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელება; 

10. დაევალოს კანცელარიას ბრძანება განათავსოს კანცელარისთან არსებულ 

საინფორმაციო დაფაზე. 

11. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სამსახურს 

ბრძანება განათავსოს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

12. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ( ქ. ბათუმი 

ზუბალაშვილის ქ.#30.) 

13. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 

 ასოცირებული პროფესორი                                                მერაბ ხალვაში                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის 

შემსრულებლის 2015 წლის 24 ივლისის N01-08/33 ბრძანების  

 

 

 

 

                                                           დანართი 1 

 

    

   
 

   
 

 

სადოქტორო პროგრამების 

დასახელება 

 ვაკანტური 

ადგილების 

რაოდენობა 

შენიშვნა 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

სამოქალაქო და სამრეწველო 

მშენებლობა 

1  

აგროეკოლოგია და 

მცენარეთა დაცვა 

2  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ლიტერატურათმცოდნეობა(3-

ქართული ლიტერატურა.2-

ევროპული და ამერიკული 

ლიტერატურა) 

5  

ლინგვისტიკა( 1-ქართული 

ენა. 1-რუსული ენა.1- 

ფრანგული ენა.3-ინგლისური 

ენა.4-თარგმანთმცოდნეობა) 

10  

ისტორია 3  

არქეოლოგია 4  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

ბიზნესის ადმინისტრირება 4  

ფინანსები, ფულის მიმოქცევა 

და კრედიტი 

4  

ეკონომიკა 4  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

ბიოლოგია 10  

ბიოორგანული ქიმია 2  

სულ 49  
 

 

 

 

 



 
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი 

დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის მოვალეობის 

შემსრულებლის 2015 წლის 24 ივლისის N01-08/33 ბრძანების 

 

 

 

    

 

დანართი 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  საბუთების მიმღები კომისია 

 

 

1. ქერქაძე ირმა 

2. გათენაძე ალექსანდრე 
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საგამოცდო კომისიების შემადგენლობა დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 

პროგრამების მიხედვით 

 

საგანმანათლებლოპროგრამა „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ 

 

1 პროფესორი გიზო ფარცხალაძე თავმჯდომარე 

2  პროფესორი თეიმურაზ ქიქავა წევრი 

3  პროფესორი რევაზ კახიძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი თემურ თურმანიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი გოჩა ჩავლეშვილი წევრი 

 

საგანმანათლებლოპროგრამა„აგროეკოლოგია, მცენარეთადაცვა“ 

 

1  პროფესორი ოთარ შაინიძე თავმჯდომარე 

2 
ასოც. პროფესორი ავთანდილ 

მურვანიძე 
წევრი 

3 ასოც. პროფესორი დარეჯან ჯაში წევრი 

4 ასისტ. პროფესორი გურამ ჩხუბაძე წევრი 

5 ასისტ. პროფესორი ნუნუ ნაკაშიძე წევრი 

 

საგანმანათლებლოპროგრამა„ლინგვისტიკა“ 

 

1 პროფესორიმამიაფაღავა თავმჯდომარე 

2 პროფესორიმარინეაროშიძე წევრი 

3 პროფესორინატალია სურგულაძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ნინო დვალიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ქეთევან სვანიძე წევრი 

 

 

საგანმანათლებლოპროგრამა„ლიტერატურათმცოდნეობა“ 



 

1 პროფესორი რამაზ ხალვაში  თავმჯდომარე 

2 პროფესორი შორენა მახაჭაძე წევრი 

3 პროფესორი მალხაზ ჩოხარაძე წევრი 

4  პროფესორი თამარ სირაძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ინგა შამილიშვილი წევრი 

 

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლოპროგრამა„ისტორია“ 

 

1 პროფესორი ოთარ გოგოლიშვილი თავმჯდომარე 

2 პროფესორი ემზარ მაკარაძე წევრი 

3 პროფესორი კახაბერ სურგულაძე წევრი 

4 ასოც.პროფესორიირაკლი ბარამიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ჯემალ კარალიძე წევრი 

 

 საგანმანათლებლოპროგრამა ,,არქეოლოგია“ 

 

1 პროფესორი შოთა მამულაძე თავმჯდომარე 

2 ემერეტუსი ამირან კახიძე წევრი 

3 ასოც. პროფესორი მერაბ ხალვაში წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი წევრი 

 

საგანმანათლებლოპროგრამა„ბიოორგანული ქიმია” 

 

1 ასოც. პროფესორი მაია ვანიძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ალეკო კალანდია წევრი 

 
  

3 ასოც. პროფესორი ნატო დიდმანიძე მდივანი 

   

 

საგანმანათლებლოპროგრამა ,,ბიოლოგია“ 

 

1 პროფესორი დავით ბარათაშვილი თავმჯდომარე 

2 პროფესორი ქეთევან დოლიძე წევრი 

3 პროფესორი რუსუდან ხუხუნაიშვილი წევრი 

4 პროფესორი მარინა ქორიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ნათელა ვარშანიძე მდივანი 

6 ასოც.პროფესორი ლეილა ახვლედიანი წევრი 

7 ემერიტუსი  თემურ გოგმაჩაძე წევრი 

  



საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ბიზნესის ადმინისტრირება“ 

 

1 პროფესორი რეზო მანველიძე თავმჯდომარე 

2 ასოც. პროფესორი ბადრი გეჩბაია წევრი 

3 ასოც. პროფესორი ირმაჩხაიძე წევრი 

4.         პროფესორი გელა მამულაძე    

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ეკონომიკა“ 

 

1 ასოც პროფესორი მურმან ცეცხლაძე თავმჯდომარე 

2 პროფესორი ნათელა წიკლაშვილი წევრი 

3 ასოც.პროფესორიდავით ქათამაძე წევრი 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“ 

    

1 ასოც.პროფესორი გიორგი აბუსელიძე თავმჯდომარე 

2 პროფესორი ვაჟა ვერულიძე წევრი 

3 პროფესორი ასიე ცინცაძე წევრი 
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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 
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 საპრეტენზიო საბჭო 

 

 
1.ასოც.პროფესორი  პაატა  ჩაგანავა          თავმჯდომარე 

2.ასისტ.პროფესორიმარინა  ჩხარტიშვილიწევრი 

3. პროფესორი მარინა  გიორგაძე                                                                     წევრი 

4. ასოცირებული პროფესორი ლეილა  ახვლედიანი                                 წევრი 

5. პროფესორი მურმან გორგოშაძე                                                                 წევრი 

6. ასისტენტ პროფესორი ნანა  მამულაძე                                                       წევრი 

7. პროფესორი ჟუჟუნა  დიასამიძე                                                                   წევრი 

8. პროფესორი გურამ ჩაგანავა         

9. ასისტენტ პროფესორი ნანული მახარაძე                                                     წევრი 

10.მაგისტრატურის, რეზიდენტურისა  და  დოქტორანტურის 

 სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე გათენაძე                     წევრი 

 

 

 


