
 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №68                                                                                             

ქ. ბათუმი                                             20 ივლისი, 2018 წ. 

 

2018 წლის ივლისში ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის 

ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და უფლებამოსილების 

ვადის განსაზღვრის შესახებ 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის, ბსუ–ს წესდების მე-8  მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 

სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს  წარმომადგენლობითი 

საბჭოს  2017 წლის 27 ივლისის  Ν04 გადაწყვეტილების,  ,,საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ 

ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 ივნისის N01-08/64 ბრძანების საფუძველზე,  

აკადემიურმა საბჭომ 

     

დ ა ა დ გ ი ნ ა : 
 

1. ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 ივნისის №01-08/64 ბრძანებით 

გამოცხადებული ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი ღია კონკურსის 

ჩატარების მიზნით დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიები დანართი №1-ის 

შესაბამისად. 

2. საკონკურსო კომისიების უფლებამოსილების ვადა განისაზღვროს 2018 

წლის 22 ივლისიდან 26 ივლისის ჩათვლით (სააპელაციო საჩივრების წარმოდგენის 

შემთხვევაში რექტორის ბრძანებით შესაძლებელია განისაზღვროს საკონკურსო 

კომისიების მუშაობის სხვა ვადები). 

3. უფლებამოსილების განხორციელებისას იხელმძღვანელოს ,,საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთავლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების 

თაობაზე“ ბსუ-ს  წარმომადგენლობითი საბჭოს  2017 წლის 27 ივლისის  №04 

გადაწყვეტილებით, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების 

დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 

ივნისის N01-08/64 ბრძანებით, წინამდებარე დადგენილებით და კონკურსთან 

დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტებით. 



4. წინამდებარე დადგენილება სახელმძღვანელოდ და აღსასრულებლად 

დაეგზავნოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახურს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, შესაბამის ფაკულტეტებს და 

საკონკურსო კომისიის წევრებს. 

5. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  ასოც. პროფესორი                                  მერაბ ხალვაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 1. 

 

ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 ივნისის №01-08/64 ბრძანებით გამოცხადებული 

ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით 

დამტკიცებული საკონკურსო კომისიები 

 

 

განათლების ფაკულტეტი 

 

1) მამული ბუჭუხიშვილი (აწსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) თათია ნაკაშიძე (ბსუ-ს ასისტენტ პროფესორი) - მდივანი 

3) ეთერ ღვინერია (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

4) ირინა ხუციშვილი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

5) ირინა გველესიანი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

6) ნინო აბრალავა (თსსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1) ეთერ ხარაიშვილი (თსუ-ს პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) ვლადიმერ ღლონტი (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) იოსებ ბერიკაშვილი (კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი) - წევრი 

4) პაატა ბრეკაშვილი (კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი) - წევრი 

5) ნინო ფარესაშვილი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

6) ვასილ კიკუტაძე (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

 
იურიდიული ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ნანა ჭიღლაძე (თსუ-ს პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) ადამ მახარაძე (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) ეკა შენგელია (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

1) ნანა კოშორიძე (თსუ-ს პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) მარინა ქორიძე (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) მადონა სამხარაძე (აწსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

4) რუსუდან ხუხუნაიშვილი (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

5) თამარ დოლბაია (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ლალი სურმანიძე (თსუ-ს პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) ეკა აკობია (კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი) - მდივანი 

3) თემურ ტუნაძე  (დოქტორი, ბსუ) - წევრი 

 
 

 



 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

1) ვახტანგ არაბიძე (აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) გაიოზ ფარცხალაძე (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) ზურაბ მეგრელიშვილი (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

4) ენვერ ხალვაში (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

5) მამუკა ბენაშვილი (აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი) - წევრი 

6) გიორგი ქავთარაძე (აგრარული უნივერსიტეტი პროფესორი) - წევრი 

7) დიანა ხომასურიძე (აგრარული უნივერსიტეტი ასოც. პროფესორი) - წევრი 

8) კონსტანტინე ჩხიკვაძე (აგრარული უნივერსიტეტი პროფესორი) - წევრი 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

1) ბაბულია მღებრიშვილი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) როსტომ ბერიძე (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) ლარისა ყორღანაშვილი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

4) ასიე ცინცაძე (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

 

 

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) გიორგი ხიმშიაშვილი (ილიაუნის პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) ნუგზარ ღომიძე (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) ვლადიმერ ბალაძე (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

4) ვაჟა ტარიელაძე (სტუ-ს პროფესორი) - წევრი 

5) თენგიზ ხინიკაძე (ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

6) ირინა ხუციშვილი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) თეიმურაზ პაპასქირი (თსუ-ს პროფესორი) - თავმჯდომარე 

2) მარინე გიორგაძე (ბსუ-ს პროფესორი) - მდივანი 

3) ირინე გოშხეთელიანი (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

4) ნატალია სურგულაძე (ბსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

5) ვახტანგ ლიჩელი (თსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

6) ერმილე მესხია  (ბხსუ-ს პროფესორი)  - წევრი 

7) ირინა გველესიანი (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 

8) ნინო აბრალავა (თსსუ-ს პროფესორი)  - წევრი 

9) ინგა კიკვიძე (აწსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი  

10)   ვალერიან რამიშვილი (თსუ-ს პროფესორი) - წევრი 

11) ემზარ მაკარაძე (ბსუ-ს პროფესორი)  - წევრი 

12)  რამაზ ქურდაძე (თსუ-ს პროფესორი)  - წევრი 

13)  ნესტან სულავა (თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი) - წევრი 
 


