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                   ქ. ბათუმი                                                                      17 სექტემბერი, 2021  წელი

                   

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის” დებულების დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი 

საბჭოს 2018 წლის 05 ოქტომბრის N05 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ-ს 

წესდების მე-10 მუხლის, ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საბჭოს 2021 წლის 16 სექტემბრის №24-05/18 სხდომის ოქმის, 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის 15 

სექტემბრის სამსახურებრივი ბარათის (MES 5 21 0000921771) და წარმომადგენლობითი 

საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი 

საბჭოს 2018 წლის 05 ოქტომბრის N05 გადაწყვეტილებაში (დანართი 1-ში) შევიდეს 

შემდეგი ცვლილებები   

 

ა)  მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 ,,4.  დარგობრივ დეპარტამენტს შეიძლება უხელმძღვანელოს დეკანის წარდგინებითა 

და რექტორის ბრძანებით, ამ დეპარტამენტის წევრთაგან დანიშნულმა პროფესორმა ან 

ასოცირებულმა პროფესორმა (გამონაკლისი დაიშვება დეკანის წარდგინებით 



გამოცემული ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით). ყოველი სასწავლო წლის დაწყებამდე 

ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე მტკიცდება 

დარგობრივი დეპარტამენტების (მათ შორის დეპარტამენტების ხელმძღვანელების) 

განახლებული შემადგენლობა.“;  

 

ბ)  მე-12 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 ,,8. დარგობრივი დეპარტამენტის სპეციალისტს დეკანის წარდგინებით, 

თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 

დეკანის სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე დარგობრივი დეპარტამენტის 

სპეციალისტის დანიშვნის ბრძანებით განისაზღვრება ფაკულტეტის ერთი ან ორი 

დარგობრივი დეპარტამენტი, რომელშიც იმუშავებს ეს სპეციალისტი.“. 

 

2. წინამდებარე ცვლილებების გათვალისწინებით ფაკულტეტის კონსოლიდირებული 

დებულების მომზადება დაევალოს ბსუ-ს იურიდიულ დეპარტამენტს. 

3. წინამდებარე გადაწყვეტილების და ფაკულტეტის 

კონსოლიდირებული/განახლებული დებულების ბსუ-ს ვებგვერდზე განთავსება 

დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს. 

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის 

მოადგილეებს, შესაბამის ფაკულტეტს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს, 

სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს და იურიდიულ დეპარტამენტს.   

5. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. № 30.) მისი გამოცემის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სპიკერი, 

             პროფესორი                             დავით ბარათაშვილი 

 

 

 

 

  


