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ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების  ვაკანტური სასწავლო კურსები 

ფაკულტეტების, დარგობრივი დეპარტამენტებისა და 2021-2022 სასწავლო წლის 

სემესტრების მიხედვით 

 

1.  იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

        

№ საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

სასწავლო კურსი საათი სულ სასწავლო 

კურსის 

განხორციელების 

პერიოდი/სამუშა

ო ადგილი 

ლექცია ჯგ/მუშაობა 

 სოციალურ მეცნიერებათა  დარგობრივი დეპარტამენტი 

1. ფსიქოლოგია ნეიროფსიქოლოგია 15 30 45 შემოდგომის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

2 ფსიქოლოგია პროფესიული 

ეთიკა 

15 30 45 შემოდგომ/გაზაფ

ხულის სემესტრი  

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

3 ფსიქოლოგია ფსიქოანალიტიკურ

ი თერაპია 

15 30 45 გაზაფხულის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

4 ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიური 

კონსულტირება 

15 30 45 შემოდგომის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

5 ფსიქოლოგია კლიენტზე 

ცენტრირებული 

თერაპია 

15 30 45 გაზაფხულის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

 სამართლისა და საჯარო მმართველობის   დარგობრივი დეპარტამენტი 

1 სამართალმცოდნეობ

ა 

მუნიციპალური 

სამართალი 

30 120 150 გაზაფხულის 

სემესტრი / 



ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

2 სამართალმცოდნეობ

ა 

ევროპული 

სამართალი 

15 30 45 შემოდგომის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

3 სამართალმცოდნეობ

ა 

საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოება 

30 90 120 შემოდგომის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

 საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგობრივი  დეპარტამენტი 

1 საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

საფუძველები 

 30 30 შემოდგომის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილის/რუ

სთაველის  35/32 

 

 

2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

№ საგანმანათლებ

ლო პროგრამა 

სასწავლო კურსი საათი სულ სასწავლო 

კურსის 

განხორციე

ლების 

პერიოდი/ს

ამუშაო 

ადგილი 

შენიშვნა 

ლექც

ია 

ჯგ/მუშაობა 

1 ქართული 

ფილოლოგია 

კოლხური ენა 30 60 90 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

2 ლინგვისტიკა კოლხური ენა 15 15 30 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 



3 ქართული 

ფილოლოგია 

ლიტერატურათმცოდნე

ობის შესავალი 

 60 60 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

 
 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

 

№ საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

სასწავლო კურსი საათი სულ სასწავლო 

კურსის 

განხორციე

ლების 

პერიოდი/ს

ამუშაო 

ადგილი 

შენიშვნა 

ლექც

ია 

ჯგ/მუშაობა 

1 ფიზიკური 

მედიცინა 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

ოკუპაციური 

თერაპია 

10 20 30 გაზაფხულ

ის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

2 ფარმაცია ფარმაცევტული 

საქმიანობის 

ორგანიზაცია და 

ეკონომიკა 

 35 35 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

3 ფარმაცია ფარმაციის 

მენეჯმენტი და 

მარკეტინგი 

 35 35 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

4 მედიცინა კლინიკური უნარ-

ჩვევები  თერაპია 1 

 60 60 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

 



ს/რუსთავე

ლის  35/32 

5 მედიცინა კლინიკური უნარ-

ჩვევები  თერაპია 2 

 60 60 გაზაფხულ

ის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

6 მედიცინა სუნთქვა 

(კრდიოპულმინოლ

ოგია და ქირურგია) 

 58 58 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

7 სტომატოლოგია სტომატოლოგიური 

კლინიკის მართვა 

 35 35 გაზაფხულ

ის  

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

8 ბიოლოგია ზღვის 

ბიომრავალფეროვნე

ბა 

5 8+7 (ლაბ) 20 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

9 ბიოლოგია მიკრობიოლოგია(სა

სწავლო-საწარმოო 

პრაქტიკა) 

 80  80 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

10 ბიოლოგია ზღვის ბიოლოგია 

(სასწავლო-საველე 

პრაქტიკა) 

 30 30 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 



11 ბიოლოგია გამოყენებითი 

ჰიდრობიოლოგია 

15 15 30 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

12 ბიოლოგია ჰიდრობიონტთა 

კვლევის მეთოდები 

6 24 30 გაზაფხულ

ის 

სემესტრი / 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

13 ბიოლოგია ზოოტოკსიკოლოგი

ა 

15 15 30 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

14 ეკოლოგია საწარმოო პრაქტიკა  10 10 შემოდგომი

ს სემესტრი 

/ 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

 

№ საგანმანათლებ

ლო პროგრამა 

სასწავლო კურსი საათი სულ სასწავლო 

კურსის 

განხორციე

ლების 

პერიოდი/ს

ამუშაო 

ადგილი 

შენიშვნა 

ლექც

ია 

ჯგ/მუშაობა 

1 

ბსუ-ში 

მოქმედი 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამები 

ინგლისური ენა  1530 1530 

შემოდგომი

ს 

/გაზაფხულ

ის 

სემესტრი 

ქ. ბათუმი 

ნინოშვილი

ს/რუსთავე

ლის  35/32 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


