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ბსუ–ს ფაკულტეტებზე 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  წერითი 

და ზეპირი გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარებისათვის აუდიტორიების 

გამოყოფისა და პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის  შესახებ 

 

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

პუნქტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13, მე-14 

მუხლების, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 22 იანვრის №05 დადგენილებით 

დამტკიცებული ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და 

უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის, 

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის №33 დადგენილებით  დამტკიცებული 

„ბსუ–ს ზეპირი და წერითი სახის გამოცდების ჩატარების დებულების’’, ბსუ-ს 

რექტორის 2012 წლის 7 ივნისის №01-08/21 ბრძანების,   ბსუ-ს განათლებისა და 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და 

სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, აგრარული და საინჟინრო ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანების მარინა ქორიძის, ადამ 

მახარაძის, გაიოზ ფარცხალაძის და როსტომ ბერიძის  2013 წლის 12-15 მარტის 

№1034, 1046, 1054, 1092 და 1093 მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 
1.  ბსუ–ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2012-2013 

სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის წერითი და ზეპირი გამოცდების 

ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით გამოიყოს აუდიტორიები და დაინიშნოს 

პასუხისმგებელი პირები დანართი 1–ის შესაბამისად; 

2. საგამოცდო პროცესში მონაწილე პერსონალმა იხელმძღვანელოს ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და უნარ–

ჩვევების შეფასების ცენტრის დებულებითა და  „ბსუ–ს ზეპირი და წერითი 

სახის გამოცდების ჩატარების დებულებით“. 

3. ინფორმაცია (განრიგი) წერითი და ზეპირი გამოცდების ჩატარების შესახებ  

გამოქვეყნდეს ბსუ–ს ვებ-გვერდზე, ფაკულტეტებისა და კანცელარიის 

საინფორმაციო დაფებზე, საჯარო გამოცხადების მიზნით, რისი 

უზრუნველყოფა დაევალოს შესაბამის ფაკულტეტებს;   

4. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

რექტორის მოადგილე      ირაკლი ბარამიძე 

 

 



 

დანართი 1 

განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სასპორტო დარბაზი - პასუხისმგებელი პირები - დეკანი მ. ქორიძე, მოადგილეები დ. 

ფაღავა; ლ. ახვლედიანი;  ხარისხის სამსახურის უფროსი -ა. ბერიძე; მოადგილე -  ნ. ზოსიძე; 

№60 აუდიტორია - პასუხისმგებელი პირი - დეპარტამენტის უფროსი მ. მიქელაძე; 

№59 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანის მოადგილე ი. შამილიშვილი; 

№61 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - მთავარი სპეციალისტი მ. თურმანიძე; 

№62 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი -მთავარი სპეციალისტი  თ. ჭიჭვეიშვილი; 

№65 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი -მთავარი სპეციალისტი ს. დობორჯგინიძე. 

სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

№334 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანი ა. მახარაძე; 

№434  აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანის მოადგილე ტ. ებრალიძე; 

№534 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანის მოადგილე ი. ვაშაყმაძე ; 

№511 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - ხარისხის სამსახურის უფროსი ვ. ღლონტი; 

№523 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - ასისტენტ პროფესორი ი.აბაშიძე. 

 

აგრარული და საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტები 

 
№414 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანი გ. ფარცხალაძე; 

№302  აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანის მოადგილე ნ. ლაზბა; 

№305 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანის მოადგილე ნ. ზოსიძე ; 

№411 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - ხარისხის სამსახურის უფროსი ა. მურვანიძე; 

№412 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - მდივანი გ. ბერიძე. 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 
№112 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანი რ. ბერიძე; 

№125 (ა)  აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეკანის მოადგილე მ. დიასამიძე; 

№133 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - ხარისხის სამსახურის უფროსი პ. ჩაგანავა; 

№118 აუდიტორია -პასუხისმგებელი პირი - დეპარტამენტის სპეციალისტი ი. კორძაია. 

 
 

 


