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ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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        05 ოქტომბერი,  2012 წ.                                                                                               ქ. ბათუმი 

 

2012-2013 სასწავლო წლისათვის რსუ-ს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო                              

პროგრამებზე მისაღები გამოცდების ორგანიზების მიზნით საგამოცდო კომისიების და 

საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ 

 

 

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

რსუ-ს წესდების მე-13 მუხლის, რსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 27 ივლისის №134 

დადგენილებით დამტკიცებული „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურაში მიღების წესის“, „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო პროგრამებზე 

დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, დოქტორანტურაში მისაღები კონტინგენტისა 

და მისაღები გამოცდების თარიღების განსაზღვრის შესახებ“ რსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 

წლის 27 სექტემბრის №161 დადგენილების, აგრარული და საინჟინრო ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის დეკანის, სრული პროფესორის გ. ფარცხალაძის 2012 წლის 04 ოქტომბრის №3342 

მოხსენებითი ბარათის, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ასოც. 

პროფესორ მ. ქორიძის 2012 წლის 04 ოქტომბრის №3348 მოხსენებითი ბარათის და სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის, სრული 

პროფესორის ადამ მახარაძის 2012 წლის 04 ოქტომბრის №3337 მოხსენებითი ბარათების 

საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. 2012-2013 სასწავლო წლისათვის რსუ-ს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო                              

პროგრამებზე მისაღები გამოცდების ორგანიზების მიზნით შეიქმნას საგამოცდო 

კომისიები დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით: 

 

აგრარული და საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

1) საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროეკოლოგია, მცენარეთა დაცვა“ 

1. სრული პროფესორი ოთარ შაინიძე - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი ავთანდილ მურვანიძე - წევრი; 

3. ასისტ. პროფესორი გურამ ჩხუბაძე - წევრი. 

 

2) საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ 

           1. სრული პროფესორი გაიოზ ფარცხალაძე - თავმჯდომარე; 

           2. სრული პროფესორი რევაზ კახიძე - წევრი; 



          3. ასოც. პროფესორი თეიმურაზ ქიქავა - წევრი; 

          4. ასოც. პროფესორი თემურ თურმანიძე - წვერი; 

           

 

 

განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1)საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოლოგია“ 

1. სრული პროფესორი დავით ბარათაშვილი - თავმჯდომარე; 

3. ემერიტუსი რევაზ ზოსიძე - წევრი; 

4. ასოც. პროფესორი ნათელა ვარშანიძე - წევრი; 

4. ასოც. პროფესორი ლეილა ახვლედიანი - წევრი. 

 

2) საგანმანათლებლო პროგრამა „არქეოლოგია“ 

1. სრული პროფესორი შოთა მამულაძე - თავმჯდომარე; 

2. ემერიტუსი ამირან კახიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი მერაბ ხალვაში - წევრი. 

 

3) საგანმანათლებლო პროგრამა „ფიზიკა“  

1.სრული პროფესორი ნუგზარ ღომიძე - თავმჯდომარე; 

2.სრული პროფესორი ჟუჟუნა დიასამიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ლალი კალანდაძე- წევრი; 

4. ასოც. პროფესორი ზაურ გამიშიძე - წევრი. 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

 

1) საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“  

1. სრული პროფესორი რეზო მანველიძე - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი პაატა აროშიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ირმა ჩხაიძე - წევრი. 

 

2) საგანმანათლებლო პროგრამა „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“  

1. სრული პროფესორი ვლადიმერ ღლონტი - თავმჯდომარე; 

2. სრული პროფესორი ვაჟა ვერულიძე - წევრი; 

3. ასოც. პროფესორი ასიე ცინცაძე - წევრი; 

 

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

1. სრული პროფესორი ირინა გოშხეთელიანი - თავმჯდომარე; 

2. ასოც. პროფესორი ნატო სურგულაძე - წევრი; 

3. ასისტ. პროფესორი თეა შავლაძე - წევრი; 

4. ასისტ. პროფესორი ჟუჟუნა გუმბარიძე - წევრი; 



5. ასისტ. პროფესორი ნელი ახვლედიანი - წევრი; 

6. ასისტ. პროფესორი თეონა ბერიძე - წევრი; 

7. ასისტ. პროფ. ნათია აბაშიძე - წევრი. 

 

2. დოქტორანტობის კანდიდატთა მიღების პროცედურასთან დაკავშირებით წარმოშობილი 

პრეტენზიების განხილვის მიზნით შეიქმნას საპრეტენზიო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით: 

 

1. ნათია წიკლაშვილი - ასოც. პროფესორი, რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში - 

თავმჯდომარე; 

2. ალექსანდრე გათენაძე - მაგისტრატურის, რეზიდენტურის და დოქტორანტურის 

მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე - წევრი; 

3. ანზორ დიასამიძე - ემერიტუსი - წევრი; 

4. ბიჭიკო დიასამიძე - ემერიტუსი - წევრი; 

5. დარეჯან ჯაში - ასოც. პროფესორი - წევრი. 

 

3. კომისიებს დაევალოს „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

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

წლის 27 ივლისის №134 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. 

 

 

 

რექტორის მოადგილე                                                                                    ირაკლი ბარამიძე 

 

 

 

 

 

 

 


