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6gj6e6o, rba6o6g0Uqto J,6cnggbar6o brq6r0o



დანართი 1 

 

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის 

დავალიანების მქონე პირები, რომლებსაც 2019 წლის 4 მარტიდან შეუჩერდათ ბსუ-ს 

სტუდენტის სტატუსი:  

 

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 7  სტუდენტი; 

2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე - 14 სტუდენტი; 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე - 5 

სტუდენტი; 

4. ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე - 1 სტუდენტი; 

5. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 5 სტუდენტი; 

6. ტურიზმის ფაკულტეტზე - 4 სტუდენტი; 

7. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტზე - 3. 

 
              სულ - 39 სტუდენტი. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის 

მიერ 

დარეგისტრირებ

ული კრედიტები 

და სასწავლო 

პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  
მახარაძე 

გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

2.  გობაძე მუხრან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

3.  მხეიძე თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

4.  
ხალვაში 

გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

5 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

5.  
დუმბაძე 

თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

6.  მემარნე ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

20 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

7.  
გორგილაძე 

ილონა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  
ჭანუყვაძე 

გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

9.  
ხალვაში 

სულხან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

10.  
კუკულაძე 

ზაზა 
ეკონომიკა პირველი მაგისტრარურა 

30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

11.  
აბაშიძე 

გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

8 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

12.  
მახაჭაძე 

მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

40 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

13.  ბერაძე ზურაბ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

20 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

14.  კახიძე თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 



საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებული 

კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1 
ართმელაძე 

კახა 
მედიცინა მეოთხე 

ერთსაფეხურიანი 

. 

35 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. პროც. 

2 
ქათამაძე 

მარიამ 
ფარმაცია პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. პროც. 

3 
სანიკიძე 

თეიმურაზ ეკოლოგია 
პირველი ბაკალავრი 

24 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. პროც. 

4 
ბოლქვაძე 

მაგდანა 
გეოგრაფია მესამე 

ბაკალავრი 

 

21 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. პროც.  

5 
აბესლამიძე 

ლილე 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. პროც. 



ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის 

მიერ 

დარეგისტრირებ

ული კრედიტები 

და სასწავლო 

პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  

შაშიკაძე მაია 

ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

5 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

2.  

დიასამიძე 

ანდრია ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

20 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

3.  
სუსარეიშვილი 

მაია ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

40 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

4.  

ფათემეჰ შეიხი ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯმენტი 

პირველი მაგისტრატურა 

15 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებულ

ი კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  

წულუკიძე 

ლაშა 

მათემატიკა პირველი ბაკალავრი 20 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

2.  

სანაძე მიხეილ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 25 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

3.  

ფაღავა ლელა განათლების 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

 

 

 

 

 



 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის 

მიერ 

დარეგისტრირებ

ული კრედიტები 

და სასწავლო 

პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  
ანანიძე ლიკა 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

20 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

2.  

გულაბერიძე      

ელიტა 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

3.  ებრალიძე            

რუსლან 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

4.  

ოქრაძე ილონა 

 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

5.  
ხოზრევანიძე    

რუსიკო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

6.  

ხარაძე  თამთა 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

7 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

7.  

ტარიელაძე 

ნათია 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

18 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

 

 

 



 

 

იურიდიული  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

სახელი, გვარი 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებუ

ლი კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  

ბერიძე არჩილ 

პირველი ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

27 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

2.  

კომახიძე 

ვიოლა მეორე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

9 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

3.  

იაკობაძე ნინო პირველი 

ბაკალავრი ფსიქოლოგია 30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

4.  

კახიძე გურამ მეოთხე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 

5.  

გრიგორიანი 

ჯულიეტა მეოთხე 

ბაკალავრი ფსიქოლოგია 30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. 

პროც. 



 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

სწავლების 

წელი 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებული 

კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1 

ბოლქვაძე  გელა 

სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშნებლობა მაგისტრატურა 

მეორე 

30 კრედიტი. 

არ მონაწ. სასწ. პროც. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ“ 

ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის  31 მაისის №    ----------   ბრძანების 

 

დანართი 2 

 

 

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის 

დავალიანების მქონე პირები, რომლებსაც 2019 წლის 31 მაისიდან შეუჩერდათ ბსუ-ს 

სტუდენტის სტატუსი:  

 

 

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 5  სტუდენტი; 

2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე - 4 სტუდენტი; 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე - 6 

სტუდენტი; 

4. ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე - 16 სტუდენტი; 

5. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 14 სტუდენტი. 

 

 
              სულ - 45 სტუდენტი. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

 

  

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის 

მიერ 

დარეგისტრირებ

ული კრედიტები 

და სასწავლო 

პროცესში 

მონაწილეობა) 

1 
ანანიძე 

სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

35 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. 

პროც. 

2 კახიძე ჯაბა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. 

პროც. 

3 მუშამბაძე თეა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. 

პროც. 

4 პაქსაძე გურამ 
ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი მაგისტრატურა 

30 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. 

პროც. 



 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 
№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის 

მიერ 

დარეგისტრირებ

ული კრედიტები 

და სასწავლო 

პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  ბათაძე    ანა 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

30 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

№ 
გვარი, 

სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებული 

კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1 
გაგუა 

გიორგი 
ეკოლოგია მეოთხე ბაკალავრი 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

2 
დავითაძე 

თამარ 
ფარმაცია პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

3 
შაინიძე 

თამუნა ეკოლოგია 
პირველი ბაკალავრი 

29 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

4 გოგუა ანა ფარმაცია პირველი ბაკალავრიატი 
30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

5 
ძირკვაძე 

ნოდარ 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

6 
ცეცხლაძე 

რამაზ ეკოლოგია 
პირველი ბაკალავრი 

29 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 



2.  ხარაბაძე   ნინო 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

30 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

3.  

ტარიელაძე ანა 

ფილოსოფია პირველი ბაკალავრიატი 

20 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

4.  ბალაშვილი 

ზვიად 

ფილოსოფია პირველი ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

5.  

კონცელიძე ნინო 

ფილოსოფია მეორე ბაკალავრიატი 

25 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

 

 

იურიდიული  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N 

სახელი გვარი 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებუ

ლი კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1.  ნაკაშიძე ირინა მეორე 

 

ბაკალავრი სამართალმცოდნეო

ბა 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

2.  რუსია ეკა მეორე ბაკალავრი სამართალმცოდნეო

ბა 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

3.  დიმიტრაძე 

მერაბ 

მეორე მაგისტრი სამართალი 30 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

4.  ბოლქვაძე 

თამარ 

პირველი ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

35 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

5.  
კეჟერაძე თამთა 

პირველი ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

6.  ქათამაძე 

გიორგი 

პირველი ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

20 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

7.  დიასამიძე 

ლიკა მეორე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც.  

8.  ფუტკარაძე 

რობერტ მეორე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც.  



 

 

 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

სწავლების 

წელი 

შენიშვნა 

(სტუდენტის მიერ 

დარეგისტრირებული 

კრედიტები და 

სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობა) 

1 ნურიევ ალიშან მშენებლობა ბაკალავრიატი პირველი 
30 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 

2 
ჯაყელი გიორგი 

არქიტექტურა ბაკალავრიატი პირველი 
22 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

3 
ბერიძე ბექა 

ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი პირველი 
15 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

4 
ბერიძე ცირა 

ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი პირველი 
20 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

5 
ბოლქვაძე ანრი 

ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი პირველი 
15 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

6 
ირემაშვილი 

ვახტანგ 
ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი პირველი 

15 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

9.  

მანია ელენე მესამე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

29 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

10.  ცქვიტინიძე 

ნინო მესამე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

25 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

11.  ძიმისტარიშვი

ლი მარიამი მესამე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც.  

12.  

აბაშიძე  არმაზ მეოთხე 

ბაკალავრი საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

13.  

ბაკურიძე ნიკა მეორე 

ბაკალავრი ევროპისმცოდნეობა 27 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

14.  
რიჟვაძე ბაქარ პირველი 

ბაკალავრი 
ფსიქოლოგია 

20 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 



7 
ქამაშიძე  

ლონდა 
ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი პირველი 

20 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

8 
ჩოგაძე 

ავთანდილ 
არქიტექტურა ბაკალავრიატი პირველი 

2 2 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

9 პაქსაძე ლაშა სასურსათო ბაკალავრიატი პირველი 
30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

10 
ჩაგანავა ზურაბ სასურსათო 

ბაკალავრიატი პირველი 
30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

11 
ცეცხლაძე  ჯაბა სასურსათო 

ბაკალავრიატი პირველი 
30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

12 
დავითაძე  

ირაკლი არქიტექტურა 
ბაკალავრიატი მეორე 

28 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

13 
ვაშაყმაძე გია არქიტექტურა 

ბაკალავრიატი მეორე 
36 კრედიტი.სასწ. 

პროც. მონაწ. 

14 
მამულაძე  

მამუკა არქიტექტურა 
ბაკალავრიატი მეორე 

35 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

15 
ფაღავა  გიორგი ტელეკომუნიკაცია 

ბაკალავრიატი მესამე 
30 კრედიტი. მონაწ. 

სასწ. პროც. 

16 
გეგიაძე დავითი აგროინჟინერია 

ბაკალავრიატი მეოთხე 
30 კრედიტი. 

მონაწ. სასწ. პროც. 
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