




,,ბსუ-ს  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ზოგიერთი სტუდენტისათვის 

ბსუ–ს პროფესიული სტუდენტის სტატუსის   შეწყვეტის თაობაზე’’ 

ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის   ----   მარტის №   ----------   ბრძანების           დანართი №1 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტატუსშეწყვეტილი პირები - 54 ბსუ-ს  

პროფესიული სტუდენტი, მათ შორის: 

 

1. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - 15 პროფესიული სტუდენტი; 

2. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი - 29 პროფესიული 

სტუდენტი; 

3. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი - 10 პროფესიული სტუდენტი. 
 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

 

№ 

პროფესიული 

სტუდენტის სახელი, 

გვარი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
 

პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის 

ბრძანების № და თარიღი  

1 მირიან კახაძე  

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№0106/837 

 24.11.2017 

2 გიორგი 

ართმელაძე      

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837 

24.11.2017 

3 ქრისტინა 

ჯაყელიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837 

24.11.2017 

4 ირაკლი ჯაიანი 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837 

24.11.2017 

5 ნიკა სურმანიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837 

24.11.2017 

6 რაულ ვასაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837 

24.11.2017 

7 იური სიხარულიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 



8 ვეფხვია გორგაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

9 გურამი ლომიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

10 თორნიკე 

ქვახულიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

11 ნიკა საკანდელიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

12 ლევან ტარიელაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

13 ბექა ლომიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

14 ირაკლი გოგიტიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

15 სოფიო შერვაშიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

16 დავით მახარაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

17 ნიკიტა მოგელაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

18 სალომე მაკარაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

19 მიხეილ ბოლქვაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

20 გიორგი პაპუნიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

21 გია გათენაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 



22 ირაკლი 

მოისწრაფეშვილი 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

23 ფიქრია დავლაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

24 თინათინ 

გოჩიტიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

25 ნუკრი კვირიკიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

26 ლაშა დარჩიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

27 ნიკა ბერიძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

28 ინდირა ცეცხლაძე 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

29 ია ეცადეიშვილი 

ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

№01-06/837  

24.11.2017 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 



№ 

პროფესიული 

სტუდენტის 

სახელი, გვარი 

პროფესიული  

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
 

პროფესიული 

სტუდენტის ჩარიცხვის 

ბრძანების № და თარიღი 

1 ენრიკო ხარაძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

2 გიორგი ძნელაძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

3 ერეკლე ანანიძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

4 სულხან 

მამეიშვილი 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

5 რემი ხვედელიძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

6 კარლო ბერიძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

7 მინდია დევაძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

№01-06/837 

24.11.2017 



მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

8 ლაშა ბერაძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

9 გელოდი 

სურმანიძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

10 დავით 

ხოზრევანიძე 

ელექტრონული და ციფ

რული 

მოწყობილობების 

დიაგნოსტიკოს-

შემკეთებელი 

№01-06/837 

24.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 



 

№ 

პროფესიული 

სტუდენტის 

სახელი, გვარი 

პროფესიული  

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
 

პროფესიული 

სტუდენტის ჩარიცხვის 

ბრძანების № და 

თარიღი 

1 გიორგი 

ფუტკარაძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

2 ერეკლე დავითაძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

3 ირაკლი 

ქედელიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

4 გოჩა გორგაძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

5 მაგდა აბულაძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

6 რიმა ბერიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

7 ინგა გაბაიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

8 ლია გაბაიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

9 ირაკლი ბოლქვაძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

10 ლაშა ჯორბენაძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

11 შორენა 

აბუსელიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

12 ქეთევან ანანიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 



13 ნათია ჭელიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

14 იმედა ბერიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 

15 ანა დიასამიძე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსი №01-06/837 

24.11.2017 
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