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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა № 07-01/45
ქ. ბათუმი

06 აგვისტო, 2021 წ.

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი- ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 9 სექტემბრის N02 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, წესდების მე–
10 მუხლის, საქართველოს შრომის კოდექსის და წარმომადგენლობითი საბჭოს
რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1.
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
შინაგანაწესის
დამტკიცების
თაობაზე“
ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის წლის 9 სექტემბრის N02 გადაწყვეტილებაში
შევიდეს ცვლილებები და დამატებები, კერძოდ, გადაწყვეტილების N1 დანართის
(შინაგანაწესის):
ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის ,,თ’’ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ი“ ქვეპუნქტი და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ი) ყოველგვარი დისკრიმინაციის, შევიწროების (მათ შორის სექსუალური შევიწროების)
და სიძულვილის ენის გამოყენების აკრძალვის წესი.“;
ბ) პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტები და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,4. შინაგანაწესის მიზანია:
ა) დასაქმებულთა და სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა
ქცევის საერთო სტანდარტის განსაზღვრა;
ბ)
თანასწორობის,
ურთიერთპატივისცემის,
სამართლიანობის,
კეთილსინდისიერების და კოლეგიალობის პრინციპებზე დაფუძნებული
კორპორატიული კულტურის დამკვიდრება;
გ) დასაქმებულთა შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა, შრომის
ნაყოფიერებისა და ეფექტიანობის ამაღლება;
დ) დასაქმებულთა და სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა
უფლებების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
ე) ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან, ასევე სიძულვილის ენისაგან
თავისუფალი საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნა.
5. შინაგანაწესი წარმოადგენს თანამდებობაზე დანიშვნის/არჩევის სამართლებრივი
აქტის
ან/და
შრომითი
ხელშეკრულების
ნაწილს
და
სავალდებულოა
შესასრულებლად.
6. დასაქმებული (ასევე სტაჟიორი) ვალდებულია სპეციალური მითითების გარეშე
დაიცვას წინამდებარე შინაგანაწესი და ყველა ის სამართლებრივი აქტი, რაც მის მიერ
სამუშაოს შესრულებას უკავშირდება.“;
გ) მე-21 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. ელექტრონული ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში დასაქმებულმა ელექტრონული
დოკუმენტბრუნვის (Eflow) სისტემის მეშვეობით დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს. ახალი ბარათის მიღებამდე დასაქმებულის
სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვა წარმოებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
ბრძანებით დადგენილი წესით.“;
დ) მე-22 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. დასაქმებულის სამსახურებრივი ბარათზე დამსაქმებლის რეზოლუციის (,,ვეთანხმები“)
შემთხვევაში, ეგზავნება უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურს (კანცელარია) და
საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს (ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურების მოთხოვნის
ან დამატებითი დასვენების დროის მოთხოვნის შემთხვევაში შემდგომი ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით).
4. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დამსაქმებელი (რექტორი ან ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი) გამოსცემს შესაბამის ბრძანებას.“

ე) მე-3 მუხლის მე-13 პუნქტის შემდეგ დაემატოს 131 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
,,131. ბსუ-ს რექტორის ანაზღაურებადი შვებულების მომდევნო წლისათვის
გადატანის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბსუ-ს აკადემიური საბჭო, ხოლო
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის შესახებ
გადაწყვეტილებას იღებს ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭო.“;
ვ) მე-3 მუხლის მე-17 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,17. უნივერსიტეტის რექტორის, რექტორის მოადგილეების, დამოუკიდებელი
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დირექტორების, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის (უნივერსიტეტის და ფაკულტეტების) უფროსების, დეკანების და მათი
მოადგილეების შვებულება ფორმდება რექტორის ბრძანებით, ხოლო ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის შვებულება - რექტორის ვიზირებით (თანხმობით), ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის ბრძანებით.“;
ზ) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. ქვეყნის ფარგლებში მივლინების შესახებ ბრძანების საფუძველზე უნივერსიტეტის
საქმისწარმოების სამსახური (კანცელარია) ამზადებს და გასცემს სამივლინებო
ფურცელს,

რომლის

ფორმას

და

გაცემის

წესს

ამტკიცებს

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელი.“;
თ) მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი ამოღებული იქნეს:
ი) მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. სამსახურში გამოუცხადებლობის შემთხვევა შეიძლება ჩაითვალოს საპატიოდ
დასაქმებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, თუკი გონივრულ
ვადაში ეცნობება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს და
საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი იქნება
შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (შრომისუუნარობის/საავადმყოფო
ფურცელი).“;
კ) მე-10 მუხლის შემდეგ დაემატოს 101 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 101. დისკრიმინაციის, შევიწროებისა და სიძულვილის ენის გამოყენების
აკრძალვის წესი
1. უნივერსიტეტში იკრძალება ყოველგვარი სახის დისკრიმინაცია, შევიწროება
(სამუშაო ადგილზე შევიწროება/სექსუალური შევიწროება) და სიძულვილის ენის
გამოყენება (შენიშვნა: დისკრიმინაცია არის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით
პირის განსხვავება ან გამორიცხვა ან მისთვის უპირატესობის მინიჭება რასის, კანის
ფერის, ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის,
ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის,
საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული
შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი,
პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი (მათ შორის, პროფესიული
კავშირისადმი) კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა
შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს თანაბარი
შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას; სამუშაო ადგილზე
შევიწროება (მათ შორის, სექსუალური შევიწროება) არის დისკრიმინაციის ფორმა,
კერძოდ, პირის მიმართ ზემოაღნიშნული რომელიმე ნიშნით განპირობებული
არასასურველი ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს მისი ღირსების შელახვას
და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან
შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას; სიძულვილი ენა განიმარტება, როგორც
სიტყვიერი აგრესია, შეურაცხყოფა, დაცინვა და სხვა, შეურაცხმყოფელი ეპითეტები,
პირის
ან პირთა ჯგუფის მიმართ ძალადობისკენ მოწოდება,
ეროვნული
წარმომავლობის, ეთნიკური კუთვნილების, განსხვავებული რელიგიის, სქესის,
შეზღუდული შესაძლებლობების ან სხვა ნიშნის საფუძველზე).“
2. უნივერსიტეტში აკრძალულია დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობასა და
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაში (მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ
განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე), დასაქმებასა და პროფესიულ
საქმიანობაში.
3. უნივერსიტეტში სექსუალური შევიწროების ფაქტზე სავარაუდო მსხვერპლის მიერ
წარსადგენი საჩივრის ფორმას, მისი წარდგენის, მოკვლევის და დისციპლინური
საქმისწარმოების პროცედურები დადგენილია ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით
დამტკიცებული
,,სექსუალური
შევიწროების
პრევენციის
პოლიტიკის
დოკუმენტით, რომელიც განიხილება წინამდებარე შინაგანაწესის და შესაბამისად,
დასაქმებულთან
დადებული
შრომითი
ხელშეკრულების/დასაქმების
სამართლებრივი აქტის ნაწილად.
4. სავარაუდო მსხვერპლის საჩივარი წარედგინება მის მიღებაზე უფლებამოსილ პირს
- ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკის კოორდინატორს (ან შესაბამისი ფაკულტეტის
დეკანს - სტუდენტის შემთხვევაში ან პროფესიული პროგრამების მართვისა და
უწყვეტი
განათლების
ცენტრის
დირექტორს
პროფესიული
სტუდენტის/მსმენელის შემთხვევაში).

5. სექსუალური შევიწროვების საჩივრის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი/პირების,
ასევე საჩივრის ელექტრონულად წარდგენისათვის შესაბამისი ელ.ფოსტის
მისამართის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ფაკულტეტების/უნივერსიტეტის
ვებგვერდზე.
6. სექსუალური შევიწროების საკითხთან დაკავშირებული საქმის მოკვლევა უნდა
განხორციელდეს რექტორის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (იქმნება
გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს საჩივრის წარდგენიდან 10 კალენდარულ
დღეში).
7. სექსუალური შევიწროვების საკითხის განმხილველი კომისია (შემდეგში - კომისია)
უნდა დაკომპლექტდეს არანაკლებ 5 წევრით და მისი ფორმირებისას,
შეძლებისდაგვარად, დაცული უნდა იყოს გენდერული ბალანსი. კომისიის ერთი
წევრი მაინც უნდა იყოს აღნიშნულ სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების ან/და
სპეციალური მომზადების მქონე პირი.
8. სექსუალური შევიწროების საჩივართან დაკავშირებით კომისია გადაწყვეტილებას
იღებს არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში. თუკი არსებითი მნიშვნელობის მქონე
გარემოებათა დადგენისთვის აუცილებელია 1 თვეზე მეტი ვადა, 1-თვიანი ვადის
გასვლამდე 10 დღით ადრე, უნივერსიტეტის რექტორი, კომისიის რეკომენდაციის
საფუძველზე, გადაწყვეტილებას იღებს მოკლვევის ვადის დამატებით არაუმეტეს 1
თვით გაგრძელების თაობაზე.
9. კომისიამ შეიძლება მიიღოს 2 სახის გადაწყვეტილება:
ა) სავარაუდო შემავიწროებელს არ ცნობს დამრღვევად;
ბ) სავარაუდო შემავიწროებელს ცნობს დამრღვევად. ასეთ შემთხვევაში კომისიის
დასკვნაში აღინიშნება ჩადენილია მძიმე კატეგორიის თუ ძალიან მძიმე კატეგორიის
(უხეში) დარღვევა. ჩადენილი დარღვევის სიმძიმე ფასდება დამრღვევის და
სავარაუდო შემავიწროებლის პიროვნების, ჩადენილი ქმედების ხასიათის,
გავრცელების
მასშტაბის,
განმეორებითობის
და
სიმძიმის
ხარისხის
გათვალისწინებით.
10. სექსუალური შევიწროების საკითხის განმხილველი კომისიის დასკვნა შემდგომი
რეაგირებისათვის ან/და შინაგანაწესით განსაზღვრული დისციპლინური
სახდელის დადების შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ეგზავნება:
ა)
რექტორს
სტუდენტის,
მსმენელის,
აკადემიური,
სამეცნიერო,
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის (რომლებსაც ნიშნავს და
ათავისუფლებს რექტორი) და შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მოწვეულ
მასწავლებელთა პერსონალის წარმომადგენელის შემთხვევაში;
ბ) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს - დამხმარე პერსონალის შემთხვევაში;
გ) შესაბამის მართვის ორგანოს (აკადემიური ან წარმომადგენლობით საბჭოს) უნივერსიტეტის ერთპიროვნული მართვის ორგანოს შემთხვევაში (რექტორი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფს სამსახურის
ხელმძღვანელი).

11. სექსუალური შევიწროების აკრძალვის დამრღვევს შეეფარდება წინამდებარე
შინაგანაწესით განსაზღვრული დისციპლინური სახდელი, რომელიც დაუშვებელია
მოხსნილი იქნეს ვადაზე ადრე.
12. სექსუალური შევიწროების საქმისწარმოების მხარეები ვალდებულნი არიან
იმოქმედონ კეთილსინდისიერად და წარმოების დასრულებამდე დაიცვან
კონფიდენციალურობის ვალდებულება იმგვარად, რომ ზიანი არ მიაყენონ
ერთმანეთის პატივს, ღირსებას და საქმიან რეპუტაციას. ყველა პირი ვალდებულია
გამოიჩინოს პატივისცემა წინამდებარე მუხლით განსაზღვრული რეგულაციის
მიმართ და ბოროტად არ ისარგებლოს მისი დებულებებით, ცრუ და
არაკეთილსინდისიერი ბრალდების წაყენების გზით.
13. უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სექსუალური შევიწროების აკრძალვისა და
წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას
საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში (დოკუმენტი განთავსდება ბსუ-ს ვებგვერდზე,
მათ შორის ,,სტუდენტის გზამკვლევის“ ველში, უფლებამოსილი პირი გააცნობს
სტუდენტებსა და პერსონალს/სტაჟიორებს).

ლ) მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ი“ ქვეპუნქტი და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ი) დაარღვევს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ აკრძალვას, რაც
წინამდებარე შინაგანაწესის ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული
,,სექსუალური

შევიწროების

გათვალისწინებული

პრევენციის

დისციპლინური

პოლიტიკის

დოკუმენტით“

საქმისწარმოების/მოკვლევის

შედეგად

შეფასდება, როგორც მძიმე კატეგორიის დარღვევა/გადაცდომა“;
მ) მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ვ“ ქვეპუნქტი და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ) დაარღვევს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ აკრძალვას, რაც
წინამდებარე შინაგანაწესის ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული
,,სექსუალური

შევიწროების

გათვალისწინებული

პრევენციის

დისციპლინური

პოლიტიკის

დოკუმენტით“

საქმისწარმოების/მოკვლევის

შედეგად

შეფასდება, როგორც ძალიან მძიმე (უხეში) კატეგორიის დარღვევა/გადაცდომა“;
ნ) მე-17 მუხლის 11 პუნქტის შემდეგ დაემატოს 12 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
,,12.

სტუდენტის/მსმენელის

მხრიდან

სექსუალური

შევიწროების

აკრძალვის

სავარაუდო დარღვევის საკითხთან დაკავშირებული დისციპლინური საქმისწარმოება

ხორციელდება

ბსუ-ს

რექტორის

ბრძანებით

დამტკიცებული

,,სექსუალური

შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის“ შესაბამისად, ბსუ-ს რექტორის
ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ ჩატარებული მოკლევის საფუძველზე, რა
დროსაც სტუნდეტი/მსმენელი სარგებლობს საქართველოს კანონმდებლობით, ბსუ-ს
წესდებით, ბსუ-ს ეთიკის კოდექსითა და წინამდებარე წინაგანაწესით განსაზღვრული
უფლებებით.“;
ო) მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება დასაქმებულის მიერ საქართველოს
კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით, ეთიკის კოდექსით, წინამდებარე
შინაგანაწესით, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის დებულებით, სამუშაოთა
აღწერილობით, შრომის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა ან/და
სამსახურებრივ განკარგულებათა შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება, ასევე
უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული ,,სექსუალური შევიწროების
პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის“ მოთხოვნათა შეუსრულებლობა.“;

პ) მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,დ’’ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ე’’ ქვეპუნქტი და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ე) დაარღვევს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ აკრძალვას, რაც
წინამდებარე შინაგანაწესის ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული
,,სექსუალური

შევიწროების

გათვალისწინებული

პრევენციის

დისციპლინური

პოლიტიკის

დოკუმენტით“

საქმისწარმოების/მოკვლევის

შედეგად

შეფასდება, როგორც მძიმე კატეგორიის დარღვევა/გადაცდომა.“;
ჟ) მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ე’’ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ვ’’ ქვეპუნქტი და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ვ) დაარღვევს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ აკრძალვას, რაც
წინამდებარე შინაგანაწესის ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული
,,სექსუალური

შევიწროების

გათვალისწინებული

პრევენციის

დისციპლინური

პოლიტიკის

დოკუმენტით“

საქმისწარმოების/მოკვლევის

შედეგად

შეფასდება, როგორც ძალიან მძიმე (უხეში) კატეგორიის დარღვევა/გადაცდომა“.
რ) 21-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1.

დასაქმებულის

მიმართ

დისციპლინური

საქმისწარმოება

ხორციელდება

წინამდებარე შინაგანაწესით დადგენილი პროცედურების დაცვით, ხოლო სექსუალური
შევიწროების აკრძალვის დარღვევასთან დაკავშირებით, ასევე ბსუ-ს რექტორის
ბრძანებით დამტკიცებული ,,სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის
დოკუმენტის“ შესაბამისად.“;
ს) 24-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.

დასაქმებული

ვალდებულია

დაკავებული

თანამდებობიდან

გათავისუფლებისთანავე დააბრუნოს უნივერსიტეტის მატერიალური ფასეულობა,
რომელიც მას მუშაობის პერიოდში პირად სარგებლობაში გადაეცა და არაუგვიანეს 5
სამუშაო

დღეში

დადასტურებული

წარადგინოს
დოკუმენტი

უფლებამოსილი

(შემოვლის

პირების

ხელმოწერით

ფურცელი/მიღება-ჩაბარების

აქტი).

დასაქმებულის მიერ ამ ვალდებულების შესრულების დადასტურება ხორციელდება
შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის (სადაც დასაქმებული იყო) უფროსისა და
უნივერსიტეტის

მატერიალური

რესურსების

მართვის

დეპარტამენტის

(უფლებამოსილი დასაქმებულის) მიერ. დასაქმებულთან საბოლოო ანგარიშსწორება
ხორციელდება ამ პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების
შემდეგ.“.

2.

გადაწყვეტილება
(ასევე
შინაგანაწესის
კოდიფიცირებული
გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე.

ვერსია)

3. გადაწყვეტილება გასაცნობად დაეგზავნოს ელექტრონული საქმისწარმოების
მეშვეობით ბსუ-ს პერსონალს, ასევე სტუდენტური პორტალის მეშვეობით დაეგზავნოს
სტუდენტებს.

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის
მოადგილეებს, ფაკულტეტებს, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და ყველა
სტრუქტურულ ერთეულს.
5. გადაწყვეტილება ძალაშია ბსუ-ს ვებგვერდზე გამოქვენებისთანავე.
6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობითი დადგენილი
წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო
სასამართლოში (ქ. ბათუმი, ს. ზუბალაშვილის ქ. N30).
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის
თავმჯდომარე, პროფესორი

ემზარ მაკარაძე

