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ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება №01-08/34  

 
09 აგვისტო  2012 წ.                                                                                                                      ქ. ბათუმი 

 

2012-2013 სასწავლო წლისათვის რსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო                              

პროგრამებზე მისაღები გამოცდების ორგანიზების მიზნით საგამოცდო კომისიების და 

საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ 

 

 

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

„სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო 

გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის №227 ბრძანების მე-5 მუხლის მე-8 და მე-9 

პუნქტების, რსუ-ს წესდების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ რსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 23 ივლისის №83 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის, 

მე-5, მე-6 მუხლების, რსუ-ს განათლების და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მ. ქორიძის, 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის ა. 

მახარაძის, აგრარულ მეცნიერებათა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის ო. შაინიძის და 

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის გ. ფარცხალაძის 2012 წლის 03 აგვისტოს 

და 08 აგვისტოს №2611, №2596, №2648, №2595 მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. შეიქმნას საგამოცდო კომისიები სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიხედვით: 

 

განათლების და მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) საგანმანათლებლო პროგრამა „მათემატიკა“ 

1. სრული პროფესორი ვლადიმერ ბალაძე - თავმჯდომარე; 

2.სრული პროფესორი იაშა დიასამიძე - წევრი; 

3. სრული პროფესორი ონისე სურმანიძე - წევრი. 

 

2) საგანმანათლებლო პროგრამა „ ბიზნეს ინფორმატიკა“ 

1. სრული პროფესორი იბრაიმ დიდმანიძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი დავით დევაძე - წევრი; 



3. ასოც. პროფესორი ზებურ სურმანიძე - წევრი. 

3) საგანმანათლებლო პროგრამა „ლინგვისტიკა“ 

1. სრული პროფესორი მამია ფაღავა - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი მარინე აროშიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი თემურ ავალიანი - წევრი. 

 

4) საგანმანათლებლო პროგრამა „ლიტერატურის თეორია და ქართული 

ლიტერატურათმცოდნეობა“ 

1. სრული პროფესორი რამაზ ხალვაში - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი თინა შიოშვილი - წევრი; 

3. ასისტენტ პროფესორი ნანა ტრაპაიძე- წევრი. 

 

5) საგანმანათლებლო პროგრამა „ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და 

გარემოს მდგრადი განვითარება“ 

1. სრული პროფესორი ანთაზ ქიქავა - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი საშა ხორავა - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი მერაბ ფუტკარაძე - წევრი. 

 

6) საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოლოგია“ (სპეციალიზაცია - გენეტიკა; ბიომრავალ-

ფეროვნება; ჰიდრობიოლოგია) 

1.სრული პროფესორი დავით ბარათაშვილი - თავმჯდომარე; 

2.სრული პროფესორი რუსუდან ხუხუნაიშვილი - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნათელა ვარშანიძე - წევრი. 

 

7) საგანმანათლებლო პროგრამა „ქიმია“  

1. ასოც. პროფესორი ნატო დიდმანიძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ირინა ბეჟანიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი მაია ვანიძე - წევრი. 

 

8) საგანმანათლებლო პროგრამა „ევროპეისტიკა“ (სპეციალიზაცია - ინგლისური ფილო- 

ლოგია; გერმანული ფილოლოგია; ფრანგული ფილოლოგია) 

1. სრული პროფესორი მარინა გიორგაძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ირინა გოშხეთელიანი - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნატალია სურგულაძე - წევრი; 

4. ასოც. პროფესორი ნანა სტამბოლიშვილი - წევრი. 

 

9) საგანმანათლებლო პროგრამა „ისტორია“ (სპეციალიზაცია - საქართველოს ისტორია; 

მსოფლიო ისტორია (თურქეთის ისტორია)) 

1. ასოც. პროფესორი ემზარ მაკარაძე - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი ოთარ გოგოლიშვილი - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი - წევრი. 

 

10) საგანმანათლებლო პროგრამა „განათლების ადმინისტრირება“ 



1. სრული პროფესორი გული შერვაშიძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ლელა თავდგირიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნანა მაკარაძე - წევრი. 

 

11) საგანმანათლებლო პროგრამა „რადიოფიზიკა“ 

1. სრული პროფესორი ნუგზარ ღომიძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ჟუჟუნა დიასამიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ლალი კალანდაძე - წევრი. 

 

12) საგანმანათლებლო პროგრამა „საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის ან საგნობრივი 

ჯგუფის მასწავლებელი“ 

1. სრული პროფესორი გული შერვაშიძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ლელა თავდგირიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნანა მაკარაძე - წევრი. 

 

13) საგანმანათლებლო პროგრამა „შავიზღვისპირეთისა და კავკასიის არქეოლოგია“ 

1. სრული პროფესორი შოთა მამულაძე - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი მერაბ ხალვაში - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი - წევრი. 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

 

1) საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“ (სპეციალიზაცია - 

საერთაშორისო ბიზნესი; ბიზნეს-კომუნიკაციების მენეჯმენტი; მარკეტინგი; ბიზნესის 

ორგანიზაცია და მართვა; ტრანსპორტის მენეჯმენტი; ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი) 

1. სრული პროფესორი რეზო მანველიძე - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი პაატა აროშიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი გელა მამულაძე - წევრი. 

 

2) საგანმანათლებლო პროგრამა „ეკონომიკა“ (სპეციალიზაცია- ეკონომიკური პოლიტიკა; 

მაკროეკონომიკა) 

1. ასოც. პროფესორი მურმან ცეცხლაძე - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი ნათია წიკლაშვილი - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი დავით ქათამაძე - წევრი. 

 

3) საგანმანათლებლო პროგრამა „ფინანსები და საბანკო საქმე“ 

1. ასოც. პროფესორი ასიე ცინცაძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ვლადიმერ ღლონტი - წევრი; 

3. სრული პროფესორი ვაჟა ვერულიძე - წევრი. 



 

 

4) საგანმანათლებლო პროგრამა „ფსიქოლოგია“ 

1.სრული პროფესორი გურამ ჩაგანავა - თავმჯდომარე; 

2. ასისტ. პროფესორი რუსუდან კეჭაყმაძე - წევრი; 

3.ასოც. პროფესორი არჩილ ბერიძე - წევრი. 

 

5) საგანმანათლებლო პროგრამა „სამართალი“  

1. სრული პროფესორი მურმან გორგოშაძე - კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი ომარ ფარტენაძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ომარ მახარაძე - წევრი; 

4. ასისტ. პროფესორი ზურაბ კვირკვაია - წევრი; 

 

 

 

აგრარული ტექნოლოგიების და ეკოლოგიის ფაკულტეტი 

 

1) საგანმანათლებლო პროგრამა „აგრარული ტექნოლოგიები“ (სპეციალიზაცია - 

აგრონომია; აგროეკოლოგია; სატყეო მეურნეობა; აგროინჟინერია) 

1. ასოც. პროფესორი შოთა ლომინაძე - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი დარეჯან ჯაში - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი შოთა ლამპარაძე - წევრი; 

4. ასისტ. პროფესორი გურამ ჩხუბაძე - წევრი; 

5. ასისტ. პროფესორი ლამზირა გორგილაძე - წევრი. 

 

 

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

1) საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ 

           1. სრული პროფესორი გაიოზ ფარცხალაძე - თავმჯდომარე; 

           2. ასოც. პროფესორი თეიმურაზ ქიქავა - წევრი; 

           3. ასის. პროფესორი გოჩა ჩავლეიშვილი - წევრი. 

  

         2) საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ 

         1. სრული პროფესორი ენვერ ხალვაში - თავმჯდომარე; 

         2. ასოც. პროფესორი ნუგზარ ჭედია - წევრი; 

         3. ასისტ. პროფესორი მარინა ჩხარტიშვილი - წევრი. 

 

        3) საგანმანათლებლო პროგრამა „ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და  

           შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“ 

          1. ასოც. პროფესორი ნონა მამულაიშვილი  - თავმჯდომარე; 

         2. ასოც. პროფესორი ეთერ ნიჟარაძე - წევრი; 



         3. ასისტ. პროფესორი დავით ჩხაიძე - წევრი. 

 

კომისია უცხო ენაში (ინგლისური ენა; ფრანგული ენა; გერმანული ენა; რუსული ენა) 

1. სრული პროფესორი ირინა გოშხეთელიანი - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი მარინა აროშიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ნანა სტამბოლიშვილი - წევრი; 

4. ასოც. პროფესორი ნატალია სურგულაძე - წევრი; 

5. ასოც. პროფესორი თემურ ავალიანი - წევრი; 

6. ასისტ. პროფესორი თამარ სირაძე - წევრი; 

7. ასისტ. პროფ. ზეინაბ გვარიშვილი - წევრი. 

 

2. მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღების პროცედურასთან დაკავშირებით წარმოშობილი 

პრეტენზიების განხილვის მიზნით შეიქმნას სამაგისტრო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭო 

შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ირაკლი ბარამიძე - რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში - თავმჯდომარე; 

2. ხათუნა დიასამიძე - მაგისტრატურის, რეზიდენტურის და დოქტორანტურის მართვის 

სამსახურის უფროსი - წევრი; 

3. ლია ინაიშვილი - განათლების და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი - 

წევრი; 

4. მალხაზ ჩოხარაძე - განათლების და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი - 

წევრი; 

5. რევაზ კახიძე - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სრული პროფესორი - წევრი; 

6. ადამ მახარაძე - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის 

ფაკულტეტის სრული პროფესორი - წევრი; 

7. ბესიკ ბოლქვაძე - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის 

ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი - წევრი; 

8. ავთანდილ მურვანიძე - აგრარული ტექნოლოგიების და ეკოლოგიის ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - წევრი; 

9. ირმა ჩხაიძე - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის 

ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი - მდივანი. 

 

3. კომისიებს ეთხოვოს „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ რსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 23 ივლისის №83 

დადგენილების შესაბამისად თავიანთი უფლება-მოსილების განხორციელება. 

 4.  ბრძანება საჯარო გამოცხადების მიზნით გამოქვეყნდეს რსუ-ს ფაკულტეტებზე, 

მაგისტრატურის, რეზიდენტურის და დოქტორანტურის მართვის სამსახურთან  და  

კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფებზე  და განთავსდეს 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, რის უზრუნველყოფა დაევალოთ შესაბამისი ფაკულტეტების 

დეკანატებს, მაგისტრატურის, რეზიდენტურის და დოქტორანტურის მართვის სამსახურს და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს. 

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 


