
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება N01-09/138 

            12  მარტი,  2014  წ                                                                              ქ. ბათუმი 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო 2013-14 სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრში   ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერების შესახებ 

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-56-ე, 72-78-ე, 95-101-ე მუხლების,  „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13  და 66–ე  მუხლების, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის  20 

აპრილის №55 დადგენილებით დამტკიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“ მე-3 მუხლის, ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013–2014 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ“ ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 20 ივნისის #63 დადგენილების, ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის #02 გადაწყვეტილების, ,,2013-2014 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრში ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული და 

აკადემიური რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ’’  ბსუ-ს  რექტორის 2013 წლის 21 აგვისტოს №01-

08/25  ბრძანების  ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და 2013–2014 სასწავლო წელს ბსუ-ს საგანმანათლებლო 

პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის 

შესახებ’’ 2013 წლის 18 სექტემბრის #01-08/30 ბრძანების, ბსუ-ს დეკანატებისა და საფინანსო–ეკონომიკური 

მონაცემების, ბსუ–ს რექტორის 2014 წლის 04 მარტის #01-09/107 ბრძანების  საფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

1. ბსუ–ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს (დანართი #1), რომელთაც 2014 წლის 11 

მარტის მდგომარეობით  არა აქვთ გავლილი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (არა აქვთ 

გადახდილი სემესტრული სწავლის საფასურის 1/3), შეუჩერდეთ ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსი.  

2. ბრძანება საჯარო გამოცხადების მიზნით გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ფაკულტეტების დეკანატებთან და 

კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფებზე და ასევე განთავსდეს  

ბსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.   

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52); 

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

      რექტორის მოადგილე,  

         ასოც. პროფესორი                                         ი. ბარამიძე 

   



დანართი 1 

ბაკალავრიატი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

განათლების ფაკულტეტი 

1 

დიასამიძე თამთა 

 სწავლების პირველი წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

2 

ბახია შორენა  

სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

3 

რიჟამაძე თეა 

სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

 

№ სპეციალობა კურსი გვარი, სახელი პირადი ნომერი  

 ქართული 

ფილოლოგია 

I კილაძე თინათინ   

1.  II სალაძე ელისო      

2.  III ვარშანიძე მარიკა   

3.  III თოხაძე თამთა მობ 

4. თურქული 

ფილოლოგია 

III  კეჟერაძე თამარ   

5.  IV   ხაბაზი სალომე   

6. ისტორია IV ფერსელიძე ირაკლი    

7. ინგლისური 

ფილოლოგია 

II აბაშიძე თამარ           

8.    გოგუაძე ილონა   

9. ინგლისური 

ფილოლოგია 

III გოხიძე მარიამ     

10. ინგლისური 

ფილოლოგია 

IV სიამაშვილი ია   



 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

ტურიზმის სპეციალობა 

პირველი სასწავლო წელი 

1. არძენაძე ბექა  - 

2. გურგენიძე გურამ - 

მეოთხე სასწავლო წელი 

3. გოგიტიძე თეიმურაზ - 

 

 

 

ფიზიკა - მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

სპეციალობა - მათემატიკა 

მეოთხე სასწავლო წელი 

1. დიდმანიძე ალმასხან -  

 

სპეციალობა - მათემატიკა 

მესამე სასწავლო წელი 

2. ზოიძე ივერი -

 

სპეციალობა - კომპიუტერული მეცნიერებები 

პირველი სასწავლო წელი 

3. გორგაძე მამუკა 

 



 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

ბაკალავრიატი 

სპეციალობა - ტრანსპორტი 

პირველი სასწავლო წელი 

1. ბროლაძე ვახტანგ - 

პროფესიული 

სპეციალობა - სამოქალაქო მშენებლობა 

პირველი სასწავლო წელი 

2. ევგენიძე მირიან -  

სპეციალობა - სატელეკომუნიკაციო ქსელების და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი 

პირველი სასწავლო წელი 

3. ზოიძე მალხაზ - 

სპეციალობა - სატყეო საქმე 

პირველი სასწავლო წელი 

1. ბოლქვაძე ბექა  - 

 

დოქტორანტურა 

სპეციალობა - მცენარეთა დაცვა, აგროეკოლოგია 

პირველი სასწავლო წელი 

2. ყურშუბაძე მირზა - 

 

 

 

 

 

 



 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

 

 

ევროპისმცოდნეობა -2კურსი 

 

 

1. შუშანიძე ლია 

2. კვაჭაძე დემურ 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები  -3კურსი 

 

1. კონცელიძე ნონა 

 

 

              

           ფსიქოლოგია-3კურსი 

 

 

 

                ფსიქოლოგია-4კურსი 

 

 

 

 

 

1. მახარაძე ნათია 

1. თხილაიშვილი ინგა 

 

 



 

მარკეტინგი-1 კურსი 

 

1. ჯაბნიძე რუსლან-

 

 

მარკეტინგი--2 კურსი 

 

1. ბერიძე დარინა 

2. ფუტკარაძე ბექა 

 

 

ეკონომიკა- 1კურსი 

 

1. გოგიტიძე სოფიკო



 

ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი  1 კურსი 

 

1. ბერიძე   არჩილ 
 

 

ფინანსების მეორე კურსი 

 

1. არველაძე მიხეილ=

2. ბოლქვაძე ზია  

3. კაკაბაძე ზურაბ -  

 

ფინანსები 3 კურსი 

1. წითელაძე ბესო  

2. თავდგირიძე მირიან-  
 

 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 1 კურსი 

 

1. ცეცხლაძე რომან  

  

 

მენეჯმენტი IV კურსი 

 

1. ხიმშიაშვილი ბესარიონ  

 

სამართალმცოდნეობა 4 კურსი 

 

1 მჟავანაძე ნათია   

 

სამართალმცოდნეობა 2 კურსი 

 

1 ვარშანიძე სულხან 



2 სიორდია ია  

3 ტოროტაძე რევაზ 

4 ფუტკარაძე ნინო  

 

მენეჯმენტი   3  კურსი 

 

1 ხალვაში ანა 

 

მენეჯმენტი 2კურსი 

 

1 თურმანიძე მალვინა 

2 ტყემალაძე მაგდა 

 

მენეჯმენტი 1 კურსი 

1. დეკანაძე ნათია 

 



 

მაგისტრატურა 

 

ბიზნესის ადმინისტრირება  2 კურსი 

 

1. კახაძე ელდარ 

2. ციცაგი თამარ 

 

1. მამულაძე მელანო  

 

1. ჭიღვარია მაია  

 

   

ბიზნეს ადმინისტრირება -1კურსი 

 

1. ნოდარ  მიქაბაძე  

2. რუსლან ქიქავა  

3. ქეთევან კეკელიძე  

4. ხმალაძე ირინა  

 

ეკონომიკა -1კურსი 

 

1. ჭაღალიძე ლია  

 

   ფინანსები და საბანკო საქმე 1 კურსი 

 

1. ჯანჯღავა დავით -  


