
 

ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობისარჩევნები გაიმართება 2022 წლის 6 ივნისს ბსუ-ს ძირითად 

კორპუსში (მის: ქ. ბათუმირუსთაველის/ნინოშვილის ქ №32/35) მე-16 აუდიტორიაში 

10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. 

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში. 

დარეგისტრირებული კანდიდატებია: 

1. აისუნ ნაბიევა 

2. ზებურ სურმანიძე 

3. თათია პაქსაძე 

4. ლელა თავდგირიძე 

5. ლილია თავდგირიძე 

6. ლანა ვერულიძე 

7. მარიამ ხალვაში 

8. სულხან მიქელაძე 

9. საბა კილაძე 

10. ლანა მიქელაძე 

11. გოჩა დავითაძე 

12. ანა ჭყონია 

13. ქრისტინა ფუტკარაძე 

14. მარიამი ჭანკურიძე 

15. მეგი დიმიტრაძე 

16. თორნიკე გოგაძე 

17. დიანა ევგენიძე 

18. ქრისტინა ბერიძე 

19. მარიამ ბედინაძე 

20. მარი კოჩალიძე 

21. ალეკო ვართმანიძე 

22. დავით დავითაძე 

23. დავით გელაძე 

24. მარიამ ბერიძე 

25. ნოდარ ბერიძე 

 

 

 



ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის 

არჩევნები გაიმართება 2022 წლის 7 ივნისს ბსუ-ს ძირითად კორპუსში (მის: ქ. ბათუმი 

რუსთაველის/ნინოშვილის ქ №32/35) 426-ე აუდიტორიაში 10:00 საათიდან 17:00 

საათამდე. 

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში. 

დარეგისტრირებული კანდიდატებია: 

1. მარი კონცელიძე 

2. ანრი დევაძე 

3. მარინა პოლიაკოვა 

4. გიორგი მამალაძე 

5. ნინი შამილიშვილი 

6. ლევან პაპუნიძე 

7. ნინო კონცელიძე 

8. თამარ ჩოხარაძე 

9. ანა მარცელოს 

10. ლევან პეტრიძე 

11. ანრი ჯიჯავაძე 

12. თეა თავდგირიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება 2022 წლის 7 ივნისს ბსუ-ს ძირითად 

კორპუსში (მის: ქ. ბათუმი რუსთაველის/ნინოშვილის ქ №32/35) 515-ე აუდიტორიაში 

10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. 

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში. 

დარეგისტრირებული კანდიდატებია: 

1. ალექსანდრე აბუსელიძე 

2. ილია აბულაძე 

3. ქეთევან ბოლქვაძე 

4. გვანცა ანანიძე 

5. სულხან სირაბიძე 

6. ანრი თედორაძე 

7. რევაზ ზაქარაძე 

8. ლევან დევაძე 

9. ნიკა მამულაძე 

10. ლუკა ართმელაძე 

11. ლაშა თავართქილაძე 

12. ანრი ჯაფარიძე 

13. ელისაბედ მამულაძე 

14. სოფიკო ანთაძე 

15. სალომე ცინცაძე 

16. რეზო საკანდელიძე 

17. ლენა ჯიშკარიანი 

18. დიანა მადაძე 

19. ზურაბ გოგიტიძე 

20. ნინო ვაშაკიძე 

21. გოგა ბაუჟაძე 

22. დავით ჭურკვეიძე 

 



ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება 2022 წლის 8 ივნისს   ბსუ-ს ძირითად 

კორპუსში (მის: ქ. ბათუმი რუსთაველის/ნინოშვილის ქ №32/35) 328-ე  აუდიტორიაში 

10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.  

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში.  

დარეგისტრირებული კანდიდატებია: 

 

1. თედო დუმბაძე 

2. გიორგი გეგიძე 

3. ანანო დიასამიძე 

4. გიგა ფუტკარაძე 

5. ანა ჩხაიძე 

6. ანრი ჩხაიძე 

7. მათე გოლიაძე 

8. გოჩა შავაძე 

9. გიორგი წოწორია 

10. ნინო ზოიძე 

11. ლანა დავითაძე 

12. ლუკა გობეჯიშვილი 

13. მარიამ ჩხიკვიშვილი 

14. მარიამი გაგაძე 

15. დჰარმიკ რამეშბჰაი 

16. ნიკა ფუტკარაძე 

17. მარიამ ობოლაძე 

18. გიორგი საკანდელიძე 

19. უტკარშ ჰიმეშბჰაი 

20. ანანო ვერძაძე 

21. ნატალი ქუთელია 

22. დათო დიასამიძე 

23. ანა გოგიძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება 2022 წლის 9 ივნისს   ბსუ-ს ძირითად 

კორპუსში (მის: ქ. ბათუმი რუსთაველის/ნინოშვილის ქ №32/35) 232-ე  აუდიტორიაში 

10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.  

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში.  

დარეგისტრირებული კანდიდატებია: 

 

 

კანდიდატები: 

 

1. მარინა ხოზრევანიძე 

2. ლიკა დიასამიძე 

3. მიხეილ ცეცხლაძე 

4. ლევან ბალაძე 

5. დავით მჟავანაძე 

6. დავით ნანავა 

7. ირინე არძენაძე 

8. გიორგი ნიჟარაძე 

9. აჩიკო აბულაძე 

10. საბა გეგუჩაძე 

11. ირაკლი ჩხარტიშვილი 

12. ნუკრი კახაბერიძე 

13. ქრისტინე ხუხუნაიშვილი 

14. ნინი ჯაფარიძე 

15. ნინო კომახიძე 

16. ნინო შარაძე 

17. ლაურა ფარტენაძე 

18. გიგი ზაქარაძე 

19. მარეხი პიტავა 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები 

გაიმართება 2022 წლის 9 ივნისს   ბსუ-ს ძირითად კორპუსში (მის: ქ. ბათუმი 

რუსთაველის/ნინოშვილის ქ №32/35) 119-ე  აუდიტორიაში 10:00 საათიდან 17:00 

საათამდე.  

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში.  

დარეგისტრირებული კანდიდატებია: 

 

1. თორნიკე ნაკაშიძე 

2. მალხაზ ვაშაყმაძე 

3. საბა ქობულაძე 

4. მირიან ავალიანი 

5. ნონა დიასამიძე 

6. ლიანა ჩამბა 

7. გიორგი მუკუტაძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები 

გაიმართება 2022 წლის 10 ივნისს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის კორპუსში (მის: ქ. 

ბათუმი ფიროსმანის ქ №12) 104-ე აუდიტორიაში 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე. 

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში. 

1. დავით ამაღლობელი 

2. თორნიკე გოგუა 

3. გვანცა ჯორთმენაძე 

4. ნინო ცინცაძე 

5. ირაკლი მოსიძე 

6. ვახტანგ ტაბიძე 

7. ქეთევან დავითაძე 

8. ნიკა სურმანიძე 

9. ნინო მუთიძე 

10. ლაშა ბარამიძე 

11. დავით გორგილაძე 

12. ლუკა დგებუაძე 

 


