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d a d g e n i l e b a  #99 
 

2015წლის 3 სექტემბერი, 

                                                                     ქ. ბათუმი 

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებლად ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 29 ივლისის №84 

დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო 

კომისიების 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 

დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიების შემადგენლობა დანართი 1–ის შესაბამისად; 

2. საკონკურსო კომისიების უფლებამოსილების ვადა განისაზღვროს ა/წ 7 

სექტემბრიდან 16 სექტემბრამდე; 

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 2015 წლის 29 ივლისის №84 დადგენილებით; 

4. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 
 

 

აკადემიური საბჭოს  სხდომის თავმჯდომარე, 

პროფესორი                                                                                  გურამ ჩაგანავა 

mailto:info@bsu.edu.ge


დანართი 1. 

 

საკონკურსო კომისია 

 

I. ტურიზმის  ფაკულტეტი /საერთაშორისო ტურიზმის მიმართულებით 

1. გელა მამულაძე (პროფესორი); 

2. ეკა ბახტაძე (ასოც. პროფესორი); 

3. პაატა ჩაგანავა (ასოც.პროფესორი) 

 

2. ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/მათემატიკის 

მიმართულება  

1. იაშა დიასამიძე ( პროფესორი); 

2. ონისე სურმანიძე (ასოც. პროფესორი); 

3. ანზორ ბერიძე (ასოც. პროფესორი); 

 

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი / შუა საუკუნეების ისტორიისა და 

წყაროთმცოდნეობის მიმართულება 

1. ნანა ხახუტაიშვილი (ასოც.პროფესორი); 

2. ციური ქათამაძე (ასოც.პროფესორი); 

3. ჯემალ კარალიძე (ასისტ. პროფესორი); 

 

4. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი/ ჯანდაცვის მიმართულება 

1. კახა ქაშიბაძე ( პროფესორი); 

2. ივანე ჩხაიძე (თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიის 

დეპარტამენტის პროფესორი)  

3. შორენა ჭუმბურიძე (დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი აიეტის 

ასოცირებული პროფესორი) 

5. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი /ეკონომიკის მიმართულება 

1. ასიე ცინცაძე (პროფესორი) 

2.ნათელა წიკლაშვილი (პროფესორი) 

3. მურმან ცეცხლაძე (ასოც.პროფესორი) 

 

 

 

 

 

 


