
 

,,ბსუ-ს ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2021-2022 

სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის, აკადემიური და ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის შესახებ“  

ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 5 ნოემბრის N01-02/195 ბრძანების დანართი N1 

 (კოდიფიცირებული ცვლილებებით: N01-02/84, 12.04.2022; N01-02/114, 17.05.2022 წ) 

 

ბსუ-ს ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ საგანმანათლებლო პროგრამის 2021-2022 

სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი 

(მე-3-9 ნაკადზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის) 

 

1. 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესი 

(სალექციო/სააუდიტორიო სამუშაოები) დაიწყოს 2021 წლის 8 ნოემბერს და 

დასრულდეს   2022 წლის 26 თებერვალს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2021-2022 

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესში ჩართვის მიზნით 

სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია განხორციელდეს 2021 წლის 18 ოქტომბრიდან 

20 ნოემბრის ჩათვლით, ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის დეკანის ოფისში. 

2. საახალწლო/საშობაო დასვენების დღეები განისაზღვროს 2021 წლის 31 

დეკემბერიდან 2022 წლის 10 იანვრამდე პერიოდით; 

3. შემოდგომის სემესტრში ძირითადი საგამოცდო სესია ჩატარდეს 2022 წლის  

28 თებერვლიდან  19  მარტის ჩათვლით, ხოლო დამატებითი საგამოცდო სესია - 2022 

წლის  21 მარტიდან 26 მარტის ჩათვლით. 

4. 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესი 

(სალექციო/სააუდიტორიო სამუშაოები) დაიწყოს 2022 წლის 4 აპრილს და 

დასრულდეს 16 ივლისს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2021-2022 სასწავლო წლის 

გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესში ჩართვის მიზნით სტუდენტთა 

აკადემიური რეგისტრაცია განხორციელდეს 2022 წლის 28 მარტიდან 2 აპრილის 

ჩათვლით. სტუდენტის მიერ აკადემიური რეგისტრაციის მონაცემებში ცვლილებების 

შეტანა ან/და საპატიო მიზეზით დაგვიანებითი აკადემიური რეგისტრაცია 

(ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა ობიექტური გარემოების გამო) 

განხორციელდეს სწავლის დაწყებიდან 15 დღის ვადაში (2022 წლის 18 აპრილის 

ჩათვლით), ფაკულტეტის მიერ სტუდენტის განცხადების/დოკუმენტაციის შეფასების 

საფუძველზე (საქმისწარმოების ელ. სისტემაში წარმოდგენილ განცხადებაში უნდა 

მიეთითოს საპატიო მიზეზი და თან დაერთოს დამადასტურებელი დოკუმენტები).  

5. გაზაფხულის სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესია ჩატარდეს 2022 წლის 

18 ივლისიდან  6 აგვისტოს ჩათვლით, ხოლო დამატებითი საგამოცდო სესია - 2022 

წლის  8 აგვისტოდან 13 აგვისტოს ჩათვლით. 

6.  ბსუ-ს ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე (ინგლისურენოვანი) 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრიდან ჩარიცხული ბსუ-ს სტუდენტების (ე.წ. მე-3 ნაკადი) მიერ პროგრამის 

მოთხოვნების 12 სემესტრში შესრულების შემთხვევაში კვალიფიკაციის მინიჭება 

განხორციელდეს 2022 წლის 20 აგვისტომდე.  



7. სუ-ს ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2021-

2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (მე-

8 ნაკადის ჩათვლით ჩარიცხული პირებისათვის) დასრულდეს 2022 წლის 18 აპრილს. 

8. ბსუ-ს ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2022 

წლის გაზაფხულის სემესტრში ე.წ. მე-9 ნაკადზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის 

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი წარიმართოს შემდეგი განრიგით:  
 

ა) გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესი (ლექციები/ჯგუფში 

მუშაობა/სემინარები/კლინიკური/ლაბორატორიული სამუშაო) დაიწყოს 2022 წლის 02 

მაისს და დასრულდეს 2022 წლის 13 აგვისტოს; 

 

ბ) გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 

დასრულდეს 2022 წლის 16 მაისს (სწავლის დაწყებიდან - 2 მაისიდან 15 დღის ვადაში). 
 

გ) გაზაფხულის სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესია ჩატარდეს 2022 წლის 16 

აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით, ხოლო დამატებითი საგამოცდო სესია - 2022 

წლის  5 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით. 

 
 

9. ბსუ-ს ,,დიპლომირებული მედიკოსის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2022 წლის 

გაზაფხულის სემესტრში ე.წ. მე-9 ნაკადზე ჩარიცხული იმ სტუდენტების სასწავლო 

პროცესში ჩართვა (ბსუ-ში გამოცხადება, მატერიალური სახით ხელშეკრულებების 

გაფორმება, აკადემიური რეგისტრაცია), რომლებსაც შეექმნათ დაბრკოლება სავიზო 

პროცედურებთან და  ბილეთის ჯავშანთან დაკავშირებით, განხორციელდეს 

არაუგვიანეს 2022 წლის 31 მაისისა.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


