
 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №69                                                                                             

ქ. ბათუმი                                             20 ივლისი, 2018 წ. 

 

ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების მიზნით 

საკონკურსო სააპელაციო 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  №04 გადაწყვეტილების,  ,,საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ 

ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 ივნისის №01-08/64 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 სააპელაციო კომისიები დანართი №1-ის 

შესაბამისად. 

2. საკონკურსო სააპელაციო კომისიების უფლებამოსილების ვადა 

განისაზღვროს 2018 წლის 23 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით.   

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  Ν04 

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 სააპელაციო კომისიები 

 

განათლების ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. თამარ სირაძე - თავმჯდომარე 

2) პროფ. ლელა თავდგირიძე  - მდივანი 

3) პროფ. ნანა სტამბოლიშვილი - წევრი 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ნათელა წიკლაშვილი - თავმჯდომარე 

2) პროფ. ასიე ცინცაძე - მდივანი 

3) პროფ. რეზო მანველიძე - წევრი 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. მურმან გორგოშაძე - თავმჯდომარე 

2) ასისტ. კახა ფალავანდიშვილი - მდივანი 

3) პროფ. ომარ მახარაძე - წევრი 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ქეთევან დოლიძე - თავმჯდომარე 

2) პროფ. ირინა ბეჟანიძე - მდივანი 

3) პროფ. ანთაზ ქიქავა - წევრი 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. მურმან გორგოშაძე - თავმჯდომარე 

2) აკად. დოქტ. არჩილ ვარშალომიძე - მდივანი 

3) აკად. დოქტ. ილია კეჭაყმაძე - წევრი 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 
1) პროფ. რევაზ კახიძე - თავმჯდომარე 

2) მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი რაულ გოცირიძე - მდივანი 

3) მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი გურამ პაპუნიძე - წევრი 

 
 

 

 

 

 



ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. რეზო მანველიძე  - თავმჯდომარე 

2) პროფ. გელა მამულაძე - მდივანი 

3) პროფ. ნათელა წიკლაშვილი - წევრი 

 

 

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ონისე სურმანიძე  -  თავმჯდომარე 

2) პროფ. დავით დევაძე - მდივანი 

3) პროფ. იაშა დიასამიძე - წევრი 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. თამარ სირაძე  -  თავმჯდომარე 

2) პროფ. შორენა მახაჭაძე - მდივანი 

3) პროფ. ლალი ზაქარაძე - წევრი 

4) უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი ოლეგ ჯიბაშვილი - წევრი 

5) პროფ. ნანა სტამბოლიშვილი - წევრი 

6) ასისტ. პროფ. ნათია აბაშიძე - წევრი 

 

 
 


