
      

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №06-01/82                                                                            

ქ. ბათუმი                                               06 სექტემბერი, 2022 წ. 

 

ბსუ-ს ფაკულტეტების ზოგიერთი დოქტორანტისათვის  

სწავლის ვადის გაგრძელების შესახებ 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის, ბსუ–ს წესდების მე–8 მუხლის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმის (№27-05/11, 05.08.202) და დეკანის 2022 წლის 24 

აგვისტოს №941326 სამსახურებრივი ბარათის,  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის ოქმის  (№21-07/10, 04.08.2022) და დეკანის  2022 წლის 12 აგვისტოს 

№900414 სამსახურებრივი ბარათის, ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის ოქმის (№23-05/05, 24.06.2022) და დეკანის 2022 წლის 28 ივნისის  

სამსახურებრივი ბარათის №720840, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმის (N22-05/07; 05.08.2022) და დეკანის 2021 წლის 09 აგვისტოს  სამსახურებრივი 

ბარათის №887768 საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 

 

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 
 

1. ბსუ–ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ქვემოთ მითითებულ დოქტორანტებს 

გაუხანგრძლივდეთ სწავლის ვადა ორი დამატებითი სემესტრით, 2022–2023 სასწავლო 

წელს: 

 

ა) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიოლოგია“ შემდეგ დოქტორანტებს: 

1. რამაზ მიქელაძე (გარე მობილობით ჩარიცხვა - 29.09.2021 წლის ბრძანებით №01-

08/536); 

2. გურანდა მახარაძე (ჩარიცხვა - 27.09.2021 წლის ბრძანებით №01-08/514; 

კრედიტების აღიარება და სემესტრის განსაზღვრის 26.10.2021 წლის №01-08/664 ბრძანება, 

გაიარა აპრობაცია); 

3. მირანგულა ლიპარტელიანი (გარე მობილობით ჩარიცხვა - 27.02.2020 წლის 

ბრძანებით №06-01/142, სწავლის ვადის გაგრძელება - დადგენილება №06-01/85,  24.08.2021); 



4. ნანა ჭელიძე (ჩაირიცხა - 13.09.2017 წ. ბრძანება №01-09/513, სტატუსის შეჩერება - 

08.10.2018წ. ბრძანება №01-09/562.; აღდგენის ბრძანება  - 27.09.2019წ. №01-08/502; სწავლის 

ვადის გაგრძელება - დადგენილება №06-01/85, 24.08.2021). 

 

ბ) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბუნებრივ ნაერთთა ანალიზი“ 

შემდეგ დოქტორანტებს; 

 

1. ნონა სურმანიძე (ჩაირიცხა 02.10.2015 წლის ბრძანებით №  01-09/471; შეჩერების 

ბრძანებები 14. 05.2018 ბრძანება №  01-09/377;  შიდა მობილობა - 09.03. 2021 №  01-08/77; 

სწავლის ვადის გაგრძელება - დადგენილება №06-01/85, 24.08.2021, გაიარა აპრობაცია); 

2. ჯეირან ფუტკარაძე (ჩაირიცხა 02.10.2015 წლის ბრძანებით №  01-09/471; შეჩერების 

ბრძანებები 14. 05.2018 ბრძანება №  01-09/337,  შიდა მობილობა 09.03. 2021 №  01-08/77; 

სწავლის ვადის გაგრძელება, დადგენილება №06-01/85  24.08.2021, გაიარა აპრობაცია); 

3. ნონა აბაშიძე (ჩარიცხვა 14.09.2017 წლის ბრძანებით № 01-09/513; შეჩერების 

ბრძანება 10.12.2019 №01-08/729; შეჩერების ბრძანება 14.05.2018  №01-09/377;  შიდა 

მობილობა ბრძანება №01-08/77, 09.03. 2021). 

 

2. ბსუ–ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამის ქვემოთ მითითებულ დოქტორანტებს გაუხანგრძლივდეთ სწავლის ვადა ორი 

დამატებითი სემესტრით, 2022–2023 სასწავლო წელს: 

 

ა) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირება“ შემდეგ 

დოქტორანტებს: 

 

1. სალომე სულაბერიძე (ჩარიცხვის 02.10.2015წლის  ბრძანება №01-09/471, რიგგარეშე 

მობილობის 26.03. 2019 წლის ბრძანება №01-08/185. სწავლის ვადის გაგრძელება, 

დადგენილება №06-01/85  24.08.2021, გაიარა აპრობაცია ); 

2. ალექსანდრე მჟავანაძე (ჩაირიცხა 14.09.2017 წლის ბრძანებით №01-09/513; 

რიგგარეშე მობილობა 26.03. 2019 წლის ბრძანება №01-08/185. სწავლის ვადის გაგრძელება, 

დადგენილება №06-01/85  24.08.2021); 

3. სოფიო ბერიძე (ჩაირიცხა 14.09.2017 წლის ბრძანება №01-09/513; რიგგარეშე 

მობილობა 26.03. 2019 წლის ბრძანება №01-08/185. სწავლის ვადის გაგრძელება, 

დადგენილება №06-01/85  24.08.2021); 

4. ლევან ბოლქვაძე (ჩაირიცხა 14.09.2017 წლის ბრძანება №01-09/513; რიგგარეშე 

მობილობა 26.03. 2019 წლის ბრძანება №01-08/185.; სწავლის ვადის გაგრძელება, 

დადგენილება №06-01/85  24.08.2021); 

5. არჩილ ვანაძე (ჩაირიცხა 31.10.2012 წლის ბრძანება №01-09/589; შეჩერების 

17.10.2012 წლის ბრძანება №01-09/603; აკადემიური შვებულებიდან დაბრუნების, აღდგენის 

21.09.2016 წლის ბრძანება №  01-09/499; სტატუსის შეჩერება 16.07.2018 წლის  № 01-09/393; 

შიდა მობილობა 21.09. 2020 წლის ბრძანება №01-08/420; სწავლის ვადის გაგრძელება, 

დადგენილება №06-01/85  24.08.2021); 

6. ამირან წილოსანი (ჩაირიცხა 27.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/497; სწავლის ვადის 

გაგრძელება, დადგენილება №06-01/85  24.08.2021, გაიარა აპრობაცია); 

7. მაია ივანიშვილი (ჩაირიცხა 29.09.2014 წლის ბრძანება №01-09/452; შეჩერების 

ბრძანება 14. 04.2016 წლის ბრძანება №  01-09/266; სტატუსის შეჩერება 24.04.2017 წლის 



ბრძანება №01-09/322;    შიდა მობილობა 12.08. 2019 წლის ბრძანება №01-08/365; სწავლის 

ვადის გაგრძელება, დადგენილება №06-01/85  24.08.2021, გაიარა აპრობაცია); 

8. ნათია სირაბიძე (ჩარიცხვა 11.10.2013 წლის  01-09/615 ბრძანება; სტატუსის 

შეჩერება 16.07.2018 წლის ბრძანება №14-09/393; აღდგენის ბრძანება 09.03.2021 წლის 

ბრძანება №01-08/76, გაიარა აპრობაცია); 

9. კახა კუპატაძე (გარე მობილობა 25.02.2022  წლის ბრძანება №01-08/59). 

 

3. ბსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამების  ქვემოთ მითითებულ დოქტორანტებს 

გაუხანგრძლივდეთ სწავლის ვადა ორი დამატებითი სემესტრით, 2022–2023 სასწავლო 

წელს: 

 

ა) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „არქეოლოგია“ შემდეგ 

დოქტორანტებს: 

 

1. შალვა ბუაძე (ჩაირიცხა გადმოყვანის წესით 27.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/497; 

სწავლის ვადის გაგრძელება, დადგენილება №06-01/85  24.08.2021); 

2. ანდრია როგავა (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/467).; 

3. თამაზ დარჩიძე (სტატუსის აღდგენა 09.03.2021 წლის  ბრძანება №01-08/76; 

ბრძანება №01-08/25520.04.2021). 

 

ბ) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“ შემდეგ დოქტორანტებს: 

1. თეა გაგუა (გარე მობილობა 30.10.2020 წლის ბრძანება  №01-08/610). 

 

გ) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „ლიტერატურათმცოდნეობა“ შემდეგ 

დოქტორანტებს: 

 

1. თეონა კეკელიძე (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/467, გაიარა 

აპრობაცია); 

2. მარინა მჟავანაძე (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/467, გაიარა 

აპრობაცია); 

3. სოფიკო ცეცხლაძე (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/467, გაიარა 

აპრობაცია). 

 

დ)  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „ლინგვისტიკა“ შემდეგ 

დოქტორანტებს: 

 

1. როლანდ შავაძე (ჩაირიცხა 14.09.2016 წლის ბრძანება №01-09/513; შეჩერების 

ბრძანება 14. 05.2018  წლის ბრძანება №  01-09/337;  შიდა მობილობა 12.08. 2019 წლის 

ბრძანება №01-08/365; სწავლის ვადის გაგრძელება, დადგენილება №06-01/85  24.08.2021, 

გაიარა აპრობაცია); 

2. ქრისტინე ცინცაბაძე  (ჩაირიცხა 14.09.2017 წლის ბრძანება №01-09/513; შეჩერების 

ბრძანება 09. 10. 2017 წლის ბრძანება № 01-09/670; 12.10.2018 წლის აღდგენის ბრძანება №01-

09/639; სწავლის ვადის გაგრძელება, დადგენილება №06-01/85 24.08.2021, გაიარა 

აპრობაცია); 

3. ნონა ნიქაბაძე (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის  ბრძანება №01-08/467, გაიარა აპრობაცია); 



4. ანასტასია მახარაძე (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/467, გაიარა 

აპრობაცია); 

5. ანა კალანდია (ჩარიცხვა 23.09.2019 წლის ბრძანება №01-08/467, გაიარა აპრობაცია); 

 

4. ბსუ–ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამების  ქვემოთ მითითებულ დოქტორანტებს 

გაუხანგრძლივდეთ სწავლის ვადა ორი დამატებითი სემესტრით, 2022–2023 სასწავლო 

წელს: 

 

ა) ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „განათლების 

მეცნიერებები“ შემდეგ დოქტორანტს: 

 

1. ია ბერიძე (ჩარიცხვა - 11.10.2013 ბრძანებით №01-09/615; სტატუსის შეჩერება - 

14.05.2018 ბრძანებით №01-09/337; შიდა მობილობით ჩარიცხვა ერთობლივ პროგრამაზე - 

29.09.2021 წლის ბრძანებით №01-08/542); 

 

ბ) სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  „ფიზიკა“ შემდეგ დოქტორანტს: 

 

1. ჯაბა შაინიძე ( ჩარიცხვა - 23.09.2019 წლის ბრძანებით №01-08/467). 

 

2. დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტების დეკანების ოფისებს უზრუნველყოს 

წინამდებარე დადგენილების შესაბამისი დოქტორანტებისა და მათი 

ხელმძღვანელებისათვის დაგზავნა, ასევე ამ დადგენილების პირველ პუნქტში 

მითითებული დოქტორანტების პირად საქმეებში განთავსება. 

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

4. დადგენილება სახელმძღვანელოდ და აღსასრულებლად დაეგზავნოს რექტორის 

მოადგილეს (ა. ბერიძე), შესაბამის ფაკულტეტებს, შესაბამისი სადისერტაციო საბჭოების 

თავმჯდომარეებსა და მდივნებს, სამეცნიერო კვლევების სამსახურს, საქმისწარმოების 

სამსახურს (კანცელარია), საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, სასწავლო პროცესის 

დეპარტამენტს (დიპლომების გაცემისა და რეესტრის სამსახურს) და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს. 

5. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში 

ბათუმის საქალაქო     სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30). 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  პროფესორი                                                                 მერაბ ხალვაში 
 


