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ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №01-08/41  

 

ქ. ბათუმი                                                                                              2012 წლის 29 აგვისტო, 

 

რსუ-ს სასწავლო დეპარტამენტებში სასწავლო კურსების საათობრივ ვაკანსიებზე 

მასწავლებელთა პერსონალის/ სპეციალისტთა მოსაწვევად კონკურსის გამოცხადებისა და 

საკონკურსო/სააპელაციო კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, რსუ-ს წესდების მე-

13 მუხლის, აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 3 ივნისის №55-ე,  2010 წლისს 9 ივლისის №73-ე, 2011 წლის 9 სექტემბრის 

№113 დადგენილებების საფუძველზე, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. რსუ-ს სასწავლო დეპარტამენტებში სასწავლო კურსების საათობრივ ვაკანსიებზე მასწავლებელთა 

პერსონალის/სპეციალისტთა მოსაწვევად კონკურსი გაიმართოს 2012 წლის 4 სექტემბრიდან 6 სექტემბრის 

ჩათვლით პერიოდში 10:00-დან 15:00 საათამდე;  

2. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ არანაკლებ მაგისტრის/მაგისტრის დიპლომთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებმაც კონკურსში მონაწილეობისას თან უნდა იქონიონ შესაბამისი 

მიმართულებით მუშაობისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (დედანი); 

3. კონკურსის შედეგები, საკონკურსო ოქმის სახით, გამოქვეყნდეს 2012 წლის 6 სექტემბერს, არაუგვიანეს 17 სთ-სა, 

რსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატთან განთავსებულ საინფორმაციო დაფებზე; 

4. კონკურსის შედეგებზე აპელაციის წარმოდგენის ვადაა არაუგვიანეს 2012 წლის 7 სექტემბრის 17 სთ-სა, ხოლო 

სააპელაციო კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებისა – არაუგვიანეს 2012 წლის 8 სექტემბრის 17 სთ-სა; 

5. კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან ხელშეკრულებები გაფორმდეს 2012 წლის 10 სექტემბრიდან; 

6. დამტკიცდეს რსუ-ს სასწავლო დეპარტამენტებში სასწავლო კურსების საათობრივ ვაკანსიებზე მასწავლებელთა 

პერსონალის/ სპეციალისტთა მოსაწვევად შესარჩევი საკონკურსო კომისიების შემადგენლობა  დანართი  1-ის, 

ხოლო სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა  დანართი  2-ის შესაბამისად; 

7. კომისიებმა იხელმძღვანელონ აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 3 ივნისის №55 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-13 

პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმებით და აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 9 ივლისის №73-ე 

დადგენილებებით; 

8. ბრძანება მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში; 

9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

რექტორი, პროფესორი:    ალიოშა ბაკურიძე 

 

mailto:info@bsu.edu.ge
http://bsu.edu.ge/order_files/R_02-03-140_09-09-2011.pdf
http://bsu.edu.ge/order_files/R_02-03-140_09-09-2011_2.pdf


 

დანართი 1  
 

რსუ-ს  სასწავლო სასწავლო  დეპარტამენტებში სასწავლო კურსების საათობრივ  

ვაკანსიებზე მასწავლებელთა პერსონალის /სპეციალისტთა  მოსაწვევად 

შესარჩევი  საკონკურსო კომისიების შემადგენლობა 

ფაკულტეტებისა და დეპარტამენტების მიხედვით 

 

I.  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

   

ბიოლოგიის დეპარტამენტი   

1. სრ. პროფესორი დავით ბარათაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ემერიტუსი ანზორ დიასამიძე  

3. სრ. პროფესორი ქეთევან დოლიძე  

4. ასოც. პროფ. ოთარ ცეცხლაძე  

5. ასოც. პროფ. ზურაბ ბოლქვაძე  

6. ასოც. პროფ. ნათელა ვარშანიძე  

   

გეოგრაფიის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი ანთაზ ქიქავა (თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფესორი საშა ხორავა    

3. ასოც. პროფესორი მერაბ ფუტკარაძე    

 

ქიმიის დეპარტამენტი: 

1. სრ. პროფესორი ირინა ბეჟანიძე (თავმჯდომარე) 

2. სრ. პროფესორი ალეკო კალანდია  

3. ასისტ. პროფესორი თინა ხარებავა    

 

ფიზიკის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი ნუგზარ ღომიძე (თავმჯდომარე) 

2. სრ. პროფესორი ჟუჟუნა დიასამიძე  

3. ასოც. პროფესორი ლალი კალანდაძე  

4. ასოც. პროფესორი ზაურ გამიშიძე  

 

მათემატიკის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი ვლადიმერ ბალაძე (თავმჯდომარე) 

2. სრ. პროფესორი ონისე სურმანიძე  

3. სრ. პროფესორი იაშა დიასამიძე  

 

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი  

1. სრ. პროფესორი იბრაიმ დიდმანიძე (თავმჯდომარე) 

2. სრ. პროფესორი  დავით დევაძე  

3. ასოც. პროფესორი ზებურ სურმანიძე  

4. ასოც. პროფესორი თენგიზ ხინიკაძე  

   

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი გული შერვაშიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფესორი  ანზორ ბერიძე  

3. სრ. პროფესორი იური ბიბილეიშვილი  

4. სრ. პროფესორი ლელა თავდგირეძე  

   

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი:  

1. სრ. პროფესორი შოთა მამულაძე  (თავმჯდომარე) 

2. სრ. პროფესორი ნუგზარ მგელაძე  

3. ასოც. პროფესორი  ემზარ მაკარაძე  

4. ასისტ. პროფ. ჯემალ კარალიძე  



   

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი რამაზ ხალვაში (თავმჯდომარე) 

2. სრ. პროფესორი მამია ფაღავა  

3. სრ. პროფესორი თინა შიოშვილი  

4. ასოც. პროფ. ლილე თანდილავა  

5. ასისტ. პროფესორი ლიანა ჭყონია  

   

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი:   

   

კლასიკური ფილოლოგია: 

1. პროფ. მარინა გიორგაძე  (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ნატალია სურგულაძე  

3. პროფ. ირინა გოშხეთელიანი  

ფრანგული ფილოლოგია: 

1. ასოც. პროფესორი ნატალია სურგულაძე (თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფესორი  ვიქტორია დიასამიძე  

3. ასისტ. პროფესორი მარინა სიორიძე  

4. ასისტ. პროფესორი ნათია აბაშიძე  

გერმანული ფილოლოგია: 

1. ასოც. პროფესორი   ნანა სტამბოლიშვილი  (თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფესორი ანზორ აბუსერიძე  

3. ასისტ. პროფესორი თეონა ბერიძე  

4. ასისტ. პროფესორი ნელი ახვლედიანი  

ინგლისური ფილოლოგია: 

              I  კომისია  

1. სრ. პროფესორი ირინა გოშხეთელიანი  (თავმჯდომარე)   

2. ასისტ. პროფესორი ნათია ქათამაძე  

3. ასისტ. პროფესორი ლალი თავაძე  

              II კომისია    

1. ასისტ. პროფესორი ეკატერინე მჟავანაძე  (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფესორი ჟუკა გუმბარიძე  

3. ასისტ. პროფესორი ზეინაბ გვარიშვილი  

            III  კომისია    

1. ასისტ. პროფესორი თამარ სირაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფესორი  თამარ დოლიძე  

3. ასისტ. პროფესორი ნანა მაზმიშვილი  

4. ასისტ. პროფესორი ნინო აროშიძე  

               IV  კომისია    

1. ასისტ. პროფესორი თეა შავლაძე  (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფესორი ცირა ჭყონია  

3. ასისტ. პროფესორი თათია ნაკაშიძე  

 

სლავისტიკის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი მარინა აროშიძე (თავმჯდომარე)   

2. ასისტ. პროფესორი მარინა ქაჯაია  

3. ასისტ. პროფესორი ჟალე მამუჭაძე    

 

ფილოსოფიის დეპარტამენტი:   

1. ასოც. პროფესორი ვარდო ბერიძე (თავმჯდომარე)   

2. სრ. პროფესორი  ლალი ზაქარაძე  

3. ასოც. პროფესორი გიორგი მასალკინი  

   

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი:   

1. ასოც. პროფესორი მზია ბაქრაძე (თავმჯდომარე)   

2. ემერიტუსი ვაჟა ჩანტლაძე  

3. ასისტ. პროფესორი სოფო ბერიძე  



 

საბაზისო მედიცინის, კლინიკური თერაპიისა და კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი კახაბერ ქაშიბაძე (თავმჯდომარე)   

2. სრ. პროფესორი გივი ცეცხლაძე  

3. ასოც. პროფესორი სალომე ღლონტი  

4. ასოც. პროფესორი რენე თანდილავა  

5. ასისტ. პროფესორი ჯიმშერ ლეჟავა  

 

ფარმაციის დეპარტამენტი:    

1. სრ. პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე (თავმჯდომარე)   

2. ასოც. პროფესორი ნატო დიდმანიძე  

3. ასოც. პროფესორი  მარინა ქორიძე  

   

სპორტის დეპარტამენტი:   

1. სრ. პროფესორი ავთანდილ ქემხაძე (თავმჯდომარე)   

2. ასისტ. პროფესორი ბესარიონ ციცაგი    

3. ასოც. პროფესორი ანზორ ბერიძე    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და   

სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტი 

   

ფინანსები, აღრიცხვა და აუდიტის დეპარტამენტი  

პროგრამა: „ფინანსები“   

   

1. ასოც. პროფ. ასიე ცინცაძე  (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. ვლადიმერ ღლონტი    

3. ასოც. პროფ. გიორგი აბუსელიძე  

 

პროგრამა:  „ბუღალტერია“ 

1. პროფ. ვაჟა ვერულიძე  (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ბესიკ ბოლქვაძე  

3. ასოც. პროფ. ბესიკ ბაუჩაძე  

 

ბიზნესის მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი 

პროგრამა: „მენეჯმენტი“ და „მარკეტინგი“  

   

1. პროფ. რეზო მანველიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. პაატა აროშიძე  

3. ასოც. პროფ. გელა მამულაძე  

4. ასოც. პროფ. ირმა ჩხაიძე   

 

იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:  

პროგრამა: “სამართალმცოდნეობა“   

ზოგად იურიდიული დისციპლინები    

   

1. ასოც. პროფ. მურმან გორგოშაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ზურა კვირკვაია  

3. პროფ. რაჟდენ ფუტკარაძე  

   



კონსტიტუციური და ადმინისტრაციული სამართალი   

1. ასოც. პროფ. ომარ მახარაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ნუგზარ ფუტკარაძე  

3. ასოც. პროფ. მალხაზ ნაკაშიძე  

 

კერძო და საერთაშორისო სამართალი    

1. ასოც. პროფ. ბაკურ ლილუაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. კახა ფალავანდიშვილი  

3. ასოც. პროფ. ლევან ჯაყელი  

   

სისხლის სამართალი    

1. ასოც. პროფ. ომარ ფარტენაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. მირიან ქათამაძე  

3. ასისტ. პროფ. ანზორ მახარაძე  

 

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი    

პროგრამა: „ფსიქოლოგია“   

1. პროფ. გურამ ჩაგანავა (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. რუსუდან კეჭეყმაძე  

3. ასოც. პროფ. არჩილ ბერიძე  

 

პროგრამა: „საერთაშორისო ურთიერთობები“    

1. ასოც. პროფ. ირაკლი მანველიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ინეზა ზოიძე  

3. ასოც. პროფ. ირაკლი. გორგილაძე  

   

III. ტურიზმის ფაკულტეტი ტურიზმის ფაკულტეტი 

   

1. პროფ. როსტომ ბერიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. პაატა ჩაგანავა  

3. ასოც. პროფ. ვახტანგ მიქაშავიძე  

 

IV. აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის  ფაკულტეტი 

 

აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპარტამენტი  

1. აკად. დოქტ. ნუგზარ ზოსიძე (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. იური ძირკვაძე  

3. ასოც. პროფ. შოთა ლამპარაძე  

4. პროფ. რეზო ჯაბნიძე  

5. ასოც. პროფ. მერაბ მამულაძე  

აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის  ქმის დეპარტამენტი დეპარტამენტი    

1. ასოც პროფ. დარეჯან ჯაში (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ავთანდილ მურვანიძე  

3. პროფ. ვანო პაპუნიძე  

4. ასოც. პროფ. შოთა ლომინაძე  

 

V. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი    

1. პროფ გიზო ფარცხალაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. თეიმურაზ ქიქავა  

3. ასისტ. პროფ. გოჩა ჩავლეიშვილი  

 

ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო მენეჯმენტის დეპარტამენტი  ი   

1. ასოც. პროფ ეთერ ნიჟარაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ნორა მამულაიშვილი  

3. ასოც. პროფ. დავით ჩხაიძე 



 

დანართი 2  
 
 

რსუ-ს საფაკულტეტო სააპელაციო კომისიების შემადგენლობა   

   

I.  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი     

   

1. ასოც. პროფ. მარინა ქორიძე (თავმჯდომარე) 

2. აკად. დოქტ. ინგა შამილიშვილი  

3. ასისტ. პროფ. სოფო ბერიძე  

4. ასოც. პროფ. ციცინო სარაჯიშვილი  

5. ასოც. პროფ. ნანა მაკარაძე  

 

II. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და     

სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტი   

   

1. პროფ. ადამ მახარაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ირაკლი აბაშიძე  

3. ასოც. პროფ. მურმან ცეცხლაძე  

 

III. ტურიზმის ფაკულტეტი    

 

1. ასოც. პროფ. ვარლამ რამიშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ცირა ცეცხლაძე  

3. ასოც. პროფ. ჟანი მიქაშავიძე  

 

IV. აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის  ფაკულტეტი    

   

1. პროფ. ოთარ შაინიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ნარგიზ ალასანია  

3. ასისტ. პროფ. ნოდარ ბერიძე  

 

V. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი    

   

1. აკად. დოქტ. ნატალია ლაზბა (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. რევაზ კახიძე  

3. ასოც. პროფ. თემურ თურმანიძე 


