სწავლის საფასური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურის ოდენობა
განისაზღვრება ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით.

(ტარიფი)

სწავლის საფასურის გადახდის საფუძველია ბსუ-ს სტუდენტის აქტიური სტატუსი.
ბსუ-ს სტუდენტი, რომელმაც ვერ მოიპოვა სასწავლო გრანტი/სამაგისტრო გრანტი,
ვალდებულია სწავლის საფასური გადაიხადოს (გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია)
შემდეგი რეკვიზიტების გათვალისწინებით: მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა; მიღების
დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში; ბანკის კოდი - TRESGE 22;
მიღების
ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0901 7289.
სტუდენტი ვალდებულია ყოველ სასწავლო სემესტრში, რექტორის ბრძანებით დადგენილ
ვადებში (დანართი ბსუ-ს რექტორის 2016 წლის 19 აგვისტოს N01-08/44 ბრძანება )
გაიაროს
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - გადაიხადოს სწავლის საფასური. ადმინისტრაციული
რეგისტრაციის წესი და პირობები განისაზღვრება ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს
გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გადახდის წესი“-ს შესაბამისად (იხილეთ დანართი 3).

სტუდენტთა სწავლის საფასურის
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