
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება №01-08/31  

            18  სექტემბერი 2013 წ.                                                                 ქ. ბათუმი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლისათვის 

სადოქტორო პროგრამებზე დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, მისაღებ 

სტუდენტთა რაოდენობის, მისაღები გამოცდების თარიღების და საგამოცდო კომისიების 

შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 

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

პუნქტის, ბსუ-ს წესდების მე-13 მუხლის,  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 27 ივლისის 

№134 დადგენილებით დამტკიცებული „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების წესის“, „ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო პროგრამებზე 

დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, დოქტორანტურაში მისაღები კონტინგენ-

ტისა და მისაღები გამოცდების თარიღების განსაზღვრის შესახებ“ შესახებ ბსუ-ს აკადემიური 

საბჭოს 2013 წლის 12 სექტემბრის №100 დადგენილების, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილის, ასისტ. პროფესორ ნ. ლაზბას 2013 წლის 13 სექტემბრის №4317 

მოხსენებითი ბარათის, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ასოც. 

პროფესორ მ. ქორიძის 2013 წლის 12 სექტემბრის №4301 მოხსენებითი ბარათის და 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის, 

პროფესორ ა. მახარაძის 2013 წლის 12 სექტემბრის №4303 მოხსენებითი ბარათის 

საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო 

წლისათვის სადოქტორო პროგრამებზე დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია 

განხორციელდეს 2013 წლის 18 სექტემბრიდან 02 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველდღე 10 

საათიდან 17 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №35, ოთახი №12. 

პასუხისმგებელი პირი ხათუნა დიასამიძე (საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 42 71 30; 27 64 57)  

2. დოქტორანტურაში სწავლის მსურველებმა რეგისტრაციისათვის უნდა 

წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები: 

      ა) მაგისტრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი  

          დიპლომის და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) 2 ფოტოსურათი ზომით 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD დისკზე; 

დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სამხედრო  

     აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისთვის); 

ე) დოქტორანტობის კანდიდატის სააპლიკაციო ფორმა (სპეციალური ფორმა);  

ვ) მითითებული დოკუმენტების ელექტრონული (დასკანერებული) ვერსია CD 

დისკზე. 

 

3. დოქტორანტურაში მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა განისაზღვროს დანართი 1–ის 

შესაბამისად: 



4. გამოცდა უცხო ენაში და გასაუბრება  სპეციალობაში ჩატარდეს უნივერსიტეტის 

პირველ კორპუსში შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. №35. 

             ა) გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდეს 2013 წლის 03 ოქტომბერს, ბსუ-ს ბიბლიოთეკაში 

(გამოცდის დაწყების დრო 1000 საათი); 

 გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს დღის ბოლოს; 

 საპრეტენზიო განცხადებების მიღება განხორციელდეს 2013 წლის 04-05 

ოქტომბერს 1000 საათიდან 1700 საათამდე, ოთახი №12; 

 საპრეტენზიო განცხადებებს პასუხი გაეცეს  2013 წლის 06 ოქტომბერს. 

 

ბ) გასაუბრება/გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდეს 2013 წლის 07 ოქტომბერს 

(გასაუბრების დაწყების დრო: I ცვლა – 1700 საათი; II ცვლა – 1800 საათი).  

 გასაუბრების შედეგები გამოცხადდეს დღის ბოლოს; 

 საპრეტენზიო განცხადებების მიღება განხორციელდეს 2013 წლის 8-9 

ოქტომბერს, 1000 საათიდან 1700 საათამდე, ოთახი №12; 

 საპრეტენზიო განცხადებებს პასუხი გაეცეს 2013 წლის 10 ოქტომბერს. 

 

5. გასაუბრებაზე/გამოცდაზე დასასწრებად კონკურსანტმა უნდა იქონიოს პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. 

6. შეიქმნას საგამოცდო კომისიები დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიხედვით (დანართი 2); 

7. დოქტორანტობის კანდიდატთა მიღების პროცედურასთან დაკავშირებით 

წარმოშობილი პრეტენზიების განხილვის მიზნით შეიქმნას საპრეტენზიო საბჭო (დანართი 

3); 

8. კომისიებს ეთხოვოთ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 

წლის 27 ივლისის №134 დადგენილების შესაბამისად თავიანთი უფლება-მოსილების 

განხორციელება; 

9. 2013 წლის 11 ოქტომბერს ფაკულტეტების დეკანებმა წარმოადგინონ იმ პირთა სია, 

რომლებმაც მოიპოვეს შესაბამის სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება, რის 

საფუძველზეც გამოიცეს რექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი 

დოქტორანტობის კანდიდატების შესაბამის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ჩარიცხვის შესახებ; 

10. მეცადინეობა დოქტორანტურაში დაიწყოს 2013 წლის 15 ოქტომბერს; 

11.ბრძანება აღსასრულებლად დაეგზავნოს ბსუ-ს  შესაბამის სტრუქტურულ 

ერთეულებს, განთავსდეს ბსუ-ს საინფორმაციო დაფებსა და ვებ-გვერზდე, რისი 

უზრუნველყოფა დაევალოს კანცელარიას. 

 

რექტორი, პროფესორი                                            ალიოშა ბაკურიძე 

 

 



დანართი 1. 

დოქტორანტურაში მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა სადოქტორო 

 პროგრამების მიხედვით 

№ 

 

სადოქტორო პროგრამის დასახელება 

 

 

კონტინგენტი 

 

1 სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა 2 

2 აგროეკოლოგია, მცენარეთა დაცვა 2 

3 ლიტერატურათმცოდნეობა 6 

4 განათლება 5 

5 ეკონომიკა 3 

6 ლინგვისტიკა 10 

7 ბიოლოგია 1 

8 თანამედროვე ალგებრა (ნახევარჯგუფები) 1 

9 ისტორია 3 

10 ფიზიკა 1 

11 ბიოქიმია 2 

     

 

დანართი 2. 

საგამოცდო კომისიების შემადგენლობა დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიხედვით 

1. საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ 

1 სრული პროფესორი გიზო ფარცხალაძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი თეიმურაზ ქიქავა წევრი 

3 სრული პროფესორი რეზო კახიძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი თემურ თურმანიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი გოჩა ჩავლეშვილი მდივანი 

 

2. საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროეკოლოგია, მცენარეთა დაცვა“ 

1 სრული პროფესორი ოთარ შაინიძე თავმჯდომარე 

2 ასოც. პროფესორი ავთანდილ მურვანიძე წევრი 

3 ასოც. პროფესორი დარეჯან ჯაში წევრი 

4 ასისტ. პროფესორი გურამ ჩხუბაძე წევრი 



5 ასისტ. პროფესორი ნუნუ ნაკაშიძე მდივანი 

 

3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ლინგვისტიკა“ 

1 სრული პროფესორი მამია ფაღავა თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი მარინე აროშიძე წევრი 

3 სრული პროფესორი ირინე გოშხეთელიანი წევრი 

4 სრული პროფესორი ნანა სტამბოლიშვილი წევრი 

5 სრული პროფესორი ნატალია სურგულაძე წევრი 

6 ასოც. პროფესორი ლილე თანდილავა მდივანი 

 

4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ლიტერატურათმცოდნეობა“ 

1 სრული პროფესორი მარინე გიორგაძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი რამაზ ხალვაში წევრი 

3 სრული პროფესორი შორენა მახაჭაძე წევრი 

4 სრული პროფესორი თინა შიოშვილი წევრი 

5 სრული პროფესორი თამარ სირაძე წევრი 

6 ასოც. პროფესორი ელგუჯა მაკარაძე მდივანი 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოლოგია“ 

1 სრული პროფესორი დავით ბარათაშვილი თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ქეთევან დოლიძე წევრი 

3 ემერიტუსი ანზორ დიასამიძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ნათელა ვარშანიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ლეილა ახვლედიანი მდივანი 

 

6. საგანმანათლებლო პროგრამა „ფიზიკა“ 

1 სრული პროფესორი ნუგზარ ღომიძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ჟუჟუნა დიასამიძე წევრი 

3 ასოც. პროფესორი ზაურ გამიშიძე  წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ომარ ნაკაშიძე წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ლალი კალანდაძე მდივანი 

 

7. საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“ 

1 სრული პროფესორი შოთა მამულაძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ემზარ მაკარაძე წევრი 

3 სრული პროფესორი კახაბერ სურგულაძე წევრი 

4 სრული პროფესორი ოთარ გოგოლიშვილი წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი მდივანი 

 

 

8. საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოქიმია” 

1 ასოც. პროფესორი მაია ვანიძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ალეკო კალანდია წევრი 



3 ასოც. პროფესორი ნატო დიდმანიძე  მდივანი 

 

9. საგანმანათლებლო პროგრამა „თანამედროვე ალგებრა (ნახევარჯგუფები)“ 

1 სრული პროფესორი იაშა დიასამიძე თავმჯდომარე 

2 ასოც. პროფესორი შოთა მახარაძე წევრი 

3 ასისტ. პროფესორი ომარ გივრაძე მდივანი 

 

10. საგანმანათლებლო პროგრამა „განათლება“ 

1 სრული პროფესორი გული შერვაშიძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ლელა თავდგირიძე წევრი 

3 ასოც. პროფესორი მადონა მიქელაძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ნანა მაკარაძე წევრი 

5 ასისტ. პროფესორი ნატო შეროზია მდივანი 

 

11. საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკა“ 

1 სრული პროფესორი ნათელა წიკლაშვილი თავმჯდომარე 

2 ასოც. პროფესორი მურმან ცეცხლაძე წევრი 

3 სრული პროფესორი გელა მამულაძე მდივანი 

 

კომისია უცხო ენაში 

 

1 ასოც. პროფესორი ნინო დვალიძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ნატალია სურგულაძე წევრი 

3 ასოც. პროფესორი ნინო აროშიძე წევრი 

4 ასოც. პროფესორი ნელი ახვლედიანი წევრი 

5 ასოც. პროფესორი ასმათ არძენაძე წევრი 

6 ასოც. პროფესორი ქეთევან სვანიძე წევრი 

7 ასოც. პროფესორი თეა შავლაძე მდივანი 

 

დანართი 3 

საპრეტენზიო საბჭო 

 

1 რექტორის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ირაკლი ბარამიძე თავმჯდომარე 

2 სრული პროფესორი ზურაბ მეგრელიშვილი წევრი 

3 სრული პროფესორი ვანო პაპუნიძე წევრი 

4 სრული პროფესორი რუსუდან ხუხუნაიშვილი წევრი 

5 სრული პროფესორი ირინა ბეჟანიძე წევრი 

6 ასოც. პროფესორი პაატა აროშიძე წევრი 

7 ასოც. პროფესორი ვიქტორია დიასამიძე წევრი 

8 ასოც. პროფესორი ანზორ აბუსერიძე წევრი 

9 ასოც. პროფესორი ხათუნა ბერიძე მდივანი 

 


