
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება N01-09/307 

        ქ. ბათუმი                                                                                             04 აგვისტო,  2014  წ.  

ბსუ–ს  იმ  სტუდენტთა   სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ,  რომელთა სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ვადა ბსუ-ში აღემატება 5 წელს  

    ბსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, განათლების ფაკულტეტის, ტექნოლოგიური 

ფაკულტეტისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  დეკანების  2014 

წლის 24, 25, 29 ივლისისა და 01 აგვისტოს  3443, #3478 #3507 და #3579  მოხსენებითი ბარათებით 

წარმოდგენილ იქნა იმ  სტუდენტთა სია, რომელთაც ბსუ-ს რექტორის  2009 წლის 14 მაისის #3-226  

და  2009 წლის 04 ივნისის #3-352 ბრძანებებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემდეგ  

2009 წლის 5 და 26 ივნისს #3-255 და #3-293 ბრძანებებით შეუჩერდათ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. 

ბსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად სტუდენტის სტატუსის შეჩერების 

მაქსიმალური ვადაა 5 წელი. ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის თანახმად, სტუდენტი, 

რომელსაც  5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აქვს სტუდენტის სტატუსის შეჩერებული, 

ექვემდებარება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტას. გამომდინარე იქედან, რომ სტატუსშეჩერებულ 

პირებს არ გამოუყენებიათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 

თებერვლის 10/ნ ბრძანებითა და ბსუ-ს წესდებით მინიჭებული უფლებამოსილება (სტუდენტის 

უფლებებში აღდგენა), დღევანდელი მდგომარეობით  მათი სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ვადა 

ბსუ-ში აღემატება 5 წელს, კანონშესაბამისია დაიწყოს მათ მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება 

ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შესაწყვეტად.  

      საქართველოს     ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  72 - 76-ე   და   95 – 101 -ე   მუხლების, 

„უმაღლესი  განათლების  შესახებ“   საქართველოს   კანონის  22-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის 10/ნ 

ბრძანებულების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის,   ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის   წესდების  მე–13  და  66–ე მუხლების,   უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს 2011 

წლის 20 აპრილის  #55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“-ს მე–3 მუხლის მე–5 პუნქტის, 

ბსუ-ს რექტორის 2012 წლის 7 ივნისის № 01-08/21  ბრძანებისა და ბსუ–ს ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, განათლების ფაკულტეტის, ტექნოლოგიური ფაკულტეტისა და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  დეკანების  2014 წლის 24, 25, 29 

ივლისის 01 აგვისტოს 3443, #3478 #3507 და #3579  მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

1. დაწყებული იქნეს ადმინისტრაციული წარმოება იმ  სტუდენტთა სტატუსი შესაწყვეტად  

(დანართი 1), რომელთა სტუდენტის სტატუსის შეჩერების ვადა ბსუ-ში აღემატება 5 წელს.  

2. დაინტერესებულ პირებს - სტუდენტებს ადმინისტრაციულ წარმოებაში მათი მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით განემარტოთ, რომ შეუძლიათ  2014 წლის 7 აგვისტოს ჩათვლით, ბსუ-ს 

კანცელარიის მეშვეობით წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები გამოსაცემ აქტთან 

დაკავშირებით.  



3. ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდეს სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში (ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი,  №13 ოთახი). 

4. ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარება დაევალოს ბსუ-ს იურიდიულ დეპარტამენტს. 

5. ბსუ-ს სტუდენტთა მიმართ სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი გამოიცეს 2014 წლის 8 აგვისტოს, ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების 

შედეგად.   

6. ბრძანება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ  საჯარო გამოცხადების მიზნით, 

ბრძანების გამოცემის დღესვე გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ფაკულტეტების დეკანატებთან და 

კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფებზე და ასევე განთავსდეს  

ბსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, რისი უზრუნველყოფა დაევალოს ბსუ-ს კანცელარიასა და 

შესაბამის ფაკულტეტებს.   

7. ბრძანება აღსასრულებლად დაეგზავნოს უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს. 

8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში( ქ. ბათუმი, ძმ.ზუბალაშვილების ქ. #30); 

9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;  

 

      რექტორის მოადგილე,   

      ასოცირებული პროფესორი                                                                                   ი. ბარამიძე 
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ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ 

შეჩერებული 

სტუდენტის გვარი, 

სახელი 

პირადი ნომერი სპეციალობა 

შეჩერების 

ბრძანების 

ნომერი, 

თარიღი 

ჩარიცხვის 

წელი 

1 შარაძე ირაკლი 61001044001 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-255  

 05.06.2009 

3-593 

31.10.2008 

2 კილაბერია ლაშა 61001039616 
გადაზიდვების 

ორგანიზაცია და მართვა 

3-255  

 05.06.2009 

3-593 

31.10.2008 

3 კეშელავა ლაშა 61001014744 
გადაზიდვების 

ორგანიზაცია და მართვა 

3-255  

 05.06.2009 

3-370 

04.03.2008 

4 
სკამკოჩაიშვილი 

მიხეილ 
61001040205 ელექტროენერგეტიკა 

3-255  

 05.06.2009 

3-593 

31.10.2008 

5 თურმანიძე რამაზ 61008008338 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-255  

 05.06.2009 

3-593 

31.10.2008 

6 მჟავანაძე პაატა 33001020930 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-255  

 05.06.2009 

3-370 

04.03.2008 

7 კონცელიძე რესან 61006023410 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-255  

 05.06.2009 

3-593 

31.10.2008 

8 ფაღავა თინათინ 61003010858 ტელეკომუნიკაცია 
3-255  

 05.06.2009 

3-593 

31.10.2008 

9 ჯინჭარაძე მურმან 61004006312 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-255  

 05.06.2009 

3-370 

04.03.2008 

10 მგელაძე გია 61009020071 სამოქალაქო მშენებლობა 
3-255  

 05.06.2009 

3-664 

05.12.2008 

11 ვარშანიძე არჩილ 61006055481 სამოქალაქო მშენებლობა 
3-255  

 05.06.2009 

3-555 

01.10.2008 

12 ქუტიძე გური 01024062827 ტელეკომუნიკაცია 
3-255  

 05.06.2009 

3-510  

30.09.2006 

13 თებიძე ლაშა 61001045700 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 
3-255  

3-510  

30.09.2006 
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 05.06.2009 

14 ჩიტაძე ზაალ 61006039279 
გადაზიდვების 

ორგანიზაცია და მართვა 

3-255  

 05.06.2009 

3-383 

05.03.2008 

15 კილაძე ირაკლი 26001025776 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-255  

 05.06.2009 

3-510  

30.09.2006 

16 აბაშიძე ალექსანდრე 61001048450 ტელეკომუნიკაცია 
3-255  

 05.06.2009 

2305/0526.0

9.2005 

17 ირემაძე თამარ 61001049442 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-664   

07.12.2009 

3-510  

30.09.2006 

18 დოლიძე სვეტლანა 61001059104 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-664   

07.12.2009 

3-510  

30.09.2006 

19 ქარცივაძე გიორგი 61001068412 სამოქალაქო მშენებლობა 
3-664   

07.12.2009 

3-461  

30.09.2009 

20 ქათამაძე როლანდ 61004048665 სამოქალაქო მშენებლობა 
3-664   

07.12.2009 

3-555 

01.10.2008 

21 თოდრია გიორგი 46001019286 ტელეკომუნიკაცია 
3-664   

07.12.2009 

3-555 

01.10.2008 

22 საყვარელიძე მანანა 61001075399 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-664   

07.12.2009 

3-461  

30.09.2009 

23 შარაშიძე ეკატერინე 61004057552 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-664   

07.12.2009 

3-461  

30.09.2009 

24 გორგაძე ნოდარ 61001049791 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-664   

07.12.2009 

3-510  

30.09.2006 

25 გოგიტიძე გიორგი 61004024555 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-664   

07.12.2009 

3-510  

30.09.2006 

26 კალანდაძე ირაკლი 61001057720 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-664   

07.12.2009 

3-510  

30.09.2006 

27 გნედიუკ გაიანე 61003009756 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-293   

26.06.2009 

3-510  

30.09.2006 

28 აბუსერიძე გურამ 
 

61001031717 

ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-293 

26.06.2009 

3-370 

04.03.2008 

29 მოწყობილი გიორგი 61003007788 
ნავთობის და გაზის 

ტექნოლოგია 

3-293 

26.06.2009 

3-370 

04.03.2008 

30 ბერიძე შოთა 61006020692 ტელეკომუნიკაცია 3-293 
3-370 
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26.06.2009 04.03.2008 

31 დუმბაძე კახა 61010013965 ტელეკომუნიკაცია 
3-293 

26.06.2009 

3-555 

01.10.2008 

32 ლაგვილავა აკაკი 35001095897 ტელეკომუნიკაცია 
3-293   

26.06.2009 

3-555 

01.10.2008 

33 ჭეიშვილი ნიკოლოზ 61001058252 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

3-293   

26.06.2009 

3-510  

30.09.2006 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 

ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

ჯანდაცვის მიმართულება 

 

№ გვარი სახელი პირადი ნომერი ბრძანების ნომერი სწავლების საფეხური 

1 ბოლქვაძე ნათია 61009026033 

 № 3-293  26.06. 

2009 

უმაღლესი 

პროფესიული 

2 გოგია ანა 62005027848 

 № 3-293  26.06. 

2009 

უმაღლესი 

პროფესიული 

3 ვახტანგოვი გიორგი 01011056043 

 № 3-293  26.06. 

2009 

უმაღლესი 

პროფესიული 

4 დევაძე ჯულიეტა 61001035018 

№ 3-293  26.06. 

2009 

ერთსაფეხურიანი - 

სამედიცინო 

სპეციალობა მედიცინა 

5 შანთაძე როინ 61009009289 

№ 3-255  05.06. 

2009 

ერთსაფეხურიანი - 

სამედიცინო 

სპეციალობა 

სტომატოლოგია 

6 არძენაძე ელგუჯა 61005008269 

 № 3-293  26.06. 

2009 

ერთსაფეხურიანი - 

სამედიცინო 

სპეციალობა 

სტომატოლოგია 
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საბუნებისმეტყველო სპეციალობის მიმართულება 

 

№ 
გვარი 

სახელი 

პირადი 

ნომერი 

ბრძანების 

ნომერი 
სწავლების საფეხური 

1 

ბერიძე 

მედეა 

610080043

68 

#3-

25505/06/20

09        

 

მაგისტრატურა - 

ეკოლოგიურიბიომორფოლოგია 

2 

ყადიძე 

თათია 

610010432

64 

# 3-

25505/06/20

09   

 

მაგისტრატურა-ეკოლოგიურიბიომორფოლოგია 

3 

ცინცაძე 

ხათუნა 

610080081

63 

#3-255 

05/06/2009  

 

მაგისტრატურა-გენეტიკა 

4 

გორგაძე 

თამილა 

610060292

79 

# 3-255 

05/06/2009   

 

მაგისტრატურა-ჰიდრობიოლოგია 

5 

ბერიძე 

ვიქტორ 

610080163

40 

#3-255 

05/06/2009   

 

მაგისტრატურა-ფიზიკურიგეოგრაფია, 

ნიადაგურირესურსებიდაგარემოსმდგრადიგანვ

ითარება 

6 

დიასამიძ

ე მარადი 

610080038

10 

#3-255 

05/06/2009   

 

მაგისტრატურა-ფიზიკურიგეოგრაფია, 

ნიადაგურირესურსებიდაგარემოსმდგრადიგანვ

ითარება 

7 

მსხალაძე 

ზურაბ 

610060135

91 

#3-255 

05/06/2009   

 

მაგისტრატურა-ფიზიკურიგეოგრაფია, 

ნიადაგურირესურსებიდაგარემოსმდგრადიგანვ

ითარება 

8 

ფარტენა

ძე 

თამილა 

610060201

93 

#3-255 

05/06/2009  

მაგისტრატურა-ფიზიკურიგეოგრაფია, 

ნიადაგურირესურსებიდაგარემოსმდგრადიგანვ

ითარება 

9 

გობეჩია 

ჯაბადარ 

610060233

56 

#3-255 

05/06/2009   

მაგისტრატურა-ჰიდრობიოლოგია 
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10 

სურმანიძ

ე ირაკლი 

610060176

96 

#3-255 

05/06/2009   

მაგისტრატურა-ჰიდრობიოლოგია 

11 

კონცელი

ძე ნანი 

610050055

44 

#3-255 

05/06/2009  

მაგისტრატურა-ჰიდრობიოლოგია 

12 

ზარნაძე 

ნათია 

210010084

13 

#3-255 

05/06/2009  

მაგისტრატურა-

არაორგანულდაკორდინაციულნაერთთა 

13 

ჟორჟოლ

იანი 

ნესტან 

610020154

49 

#3-255 

05/06/2009   

მაგისტრატურა-გენეტიკა 

14 
არძენაძე 

იოსებ 

610080033

31 

#3-255 

05/06/2009  

მაგისტრატურა-ჰიდრობიოლოგია 
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ სპეციალობა გვარი,სახელი პირადიN შეჩ. ბრძანებისN 
თვე,რიცხვი,წ

ელი 

1 თარჯიმან-

რეფერენტი 
არძენაძე გიორგი 61006056408 3-293 26.06.2009 

2 ინგლ.ფილოლოგ ქილიფთარი ლია 26001010357 3-255 05.06.2009 

3 ინგლ.ფილოლოგ ზივზივაძე ნათელა 60001079429 3-293 26.06.2009 

4 ინგლ.ფილოლოგ გოგიშვილი გიორგი 61003007106 3-255 05.06.2009 

5 ინგლ.ფილოლოგ ჩხაიძე ნანა 33001055486 3-293 26.06.2009 

6 თურქეთისმცოდნეობ

ა 
ჯავახაძეანა 61001043947 3-255 

05.06.2009 

7 თურქეთისმცოდნეობ

ა 
კოსოლიძე ნინო 61006048918 3-255 

05.06.2009 

8 ისტორია 
სირაბიძე ქეთევან 61001056763 3-255 

05.06.2009 

9 ქართ ფილოლოგია 
აბულაძე მაგდა 61009023084 3-255 

05.06.2009 

10 ქართ ფილოლოგია 
ზოიძე თამილა 61006034851 3-293 

26.06.2009 

11 ქართ ფილოლოგია 
შავაძე ნათია 61009014641 3-293 

26.06.2009 

12 ბერძნულ-ქართ 

ფილოლოგია 
ლაბაძე იამზე 61001048731 3-255 

05.06.2009 

13 ბერძნულ-ქართ 

ფილოლოგია 

ხუხუნაიშვილი 

შორენა 
46001010137 3-255 

05.06.2009 

14 თარჯიმან-

რეფერენტი(გერმანუ

ლიენა)/პროფესიული

/ 

კეშელავაასმათ 46001019255 3-293 26.06.2009 

15 სიცოცხლისფილოსო

ფია/მაგისტრატურა/ 
კუკავა რუსუდან 39001010212 

3-255 05.06.2009 

16 მსოფლიოისტორია/მ

აგისტრატურა/ 
ფუტკარაძე ირმა 61007005477 3-255 

05.06.2009 

17 
არქეოლოგია/მაგისტ

რატურა/ 
დავითაძე ნანა 61006029416 3-255 

05.06.2009 

18 
არქეოლოგია/მაგსტრ

ატურა/ 
აბუსელიძე ვახტანგ 61010007034 3-293 26.06.2009 

19 
ქართული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 
შავიშვილი შორენა 61004017248 3-255 

05.06.2009 

20 
რუსული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 
კვაჭანტირაძე ნანა 33001050518 3-255 

05.06.2009 

21 
რუსული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 

თავართქილაძე 

ვიქტორია 61001034992 3-255 
05.06.2009 

22 

თეორიული, 

გამოყენებითი და 

შედარებითი 

ენათმეცნ /მაგისტრ/ 

ზოიძე მალვინა 61010007350 3-255 
05.06.2009 

23 თეორიული, აბულაძე ნინო 61008003777 3-255 
05.06.2009 
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გამოყენებითი და 

შედარებითი 

ენათმეცნ /მაგისტრ/ 

24 
რუსული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 

სტეპანიანი-ბეჟანიანი 

ასია 
61001028693  3-255 

05.06.2009 

25 
ქართული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 
ბერიძე ლია 61010003364 3-255 

05.06.2009 

26 
ქართული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 
ვადაჭკორია სოფიკო 33001026357 3-255 

05.06.2009 

27 

რუსული  

ლიტერატურა  და 

კულტურათშორისი 

კომუნიკაცია 

/მაგისტრ/ 

ბოლქვაძე ზინა 61008004065 3-293 26.06.2009 

28 

რუსული  

ლიტერატურა  და 

კულტურათშორისი 

კომუნიკაცია 

/მაგისტრ/ 

არძენაძე იზოლდა 61002014114 3-255 
05.06.2009 

29 
ქართული ლიტ 

ისტორია /მაგისტრ/ 
ცეცხლაძე ფატმან 61002019344 3-255 

05.06.2009 

30 
ისტორია/დოქტორან

ტურა/ 
დავითაძე ფრიდონ 61010001383 3-255 

05.06.2009 

31 

ლიტერატურათმცოდ

ნეობა/დოქტორანტუ

რა/ 

თავართქილაძე ვერა 61002005960 3-255 
05.06.2009 

32 

ლიტერატურათმცოდ

ნეობა/დოქტორანტუ

რა/ 

ხორავახათუნა 61006010455 3-255 
05.06.2009 

აკადემიურში გასულები 

N სპეციალობა გვარი,სახელი პირადიN შეჩ. ბრძანებისN 

თვე,რიცხვი 

გაუგრძელდა 

1 ინგლისური 

ფილოლოგია 

ბლადაძე ნაზიბროლა 61004016203 №3-689 24.12.2008 №3-132 29.03.2010 

№ 01-09/21 

07.04.2011 

№01-09/213 

25.04.2012          №01-

09/260 05.06.2013 

2 ლიტერატურათმცო

დნეობა/დოქტორანტ

ურა 
მიქელაძე მაია 33001010745 №3-264 11.06.2009 

№01-09/142  

31.03.2011/ 

№01-09266/ 

20.06.2012 
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