
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება N 01-08/18

ქ. ბათუმი 27.05. 2011 წ.

რსუ–ს გამოცდებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში 2010-2011 სასწავლო
წლის მეორე სემესტრის მეორე რეიტინგული წერის ორგანიზებულად

ჩატარებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 მუხლის
მე-4 პუნქტის, აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 22 იანვრის №05 დადგენილებით
დამტკიცებული ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და
უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციისა’’და
რსუ-ს გამოცდებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრის უფროსის, ივდით
დიასამიძის 2011 წლის 25 მაისის №1593 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. გამოცდებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში 2010-2011 სასწავლო
წლის მეორე სემესტრის მეორე რეიტინგული წერა ჩატარდეს 2011 წლის 30
მაისიდან 03 ივნისის ჩათვლით პერიოდში დანართი 1–ის შესაბამისად;

2. ამ ბრძანების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით დაინიშნონ ოპერატო-
რები და მეთვალყურეები დანართი 2-ის შესაბამისად;

3. საგამოცდო პროცესში მონაწილე პერსონალმა იხელმძღვანელოს რსუ–ს გამოც-
დებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრის დებულებით და გამოცდების
ჩატარების ინსტრუქციით;

4. ინფორმაცია (გრაფიკი) რეიტინგული წერის ჩატარების შესახებ გამოქვეყნდეს
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, ფაკულტეტებისა და უნივერსიტეტის კანცელა-
რიის საინფორმაციო დაფებზე, საჯარო გამოცხადების მიზნით;

5. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

რექტორი, პროფესორი ა. ბაკურიძე



დანართი №1

თარიღი დრო
ფაკულ-
ტეტი სპეციალობა ლექტორი დისციპლინა

კურ-
სი რაოდ.

გეოგრაფია ნაზიბროლა ფაღავა

მოდული: მსოფლიო
ფიზიკური
გეოგრაფია 2 26

ბიოლოგია-ეკოლოგია თ გოგმაჩაძე მოდული ზოოლოგია 2 68
კომპიუტერული ტექნო ი.დიდმანიძე ბიზნეს პროცესების აცტომატიზაციის საფუძვლები3 21

დაწყებითი განათლება ნ.მაკარაძე სკოლათმცოდნეობა 2 50

დაწყებითი განათლება ნ.მაკარაძე სკოლათმცოდნეობა 3 23

კომპიუტერული ტექნო მ.დონაძე კომპ.ქსელები 2 34

9:00 სოციალურისამართალმცოდნეობა დ.გაბაიძე
ზოგადი
ადმინისტრაციული 2 115

11:00 განათლება ინგლისური ენა და ლიტ. ე.მჟავანაძე/თ.დოლიძე ინგლისური ენის პრ.კურსი 3 83

ტურიზმი ტურიზმი პ.ჩაგანავა ტურიზმის პოლიტიკა 2 25
ბიზნესის ორგანიზაცია და
მართვა პ.აროშიძე

მენეჯმენტის
საფუძვლები 1 21

საფინანსო, საბანკო,
სადაზღვევო საქმე პ.აროშიძე

მენეჯმენტის
საფუძვლები 1 75

ტურიზმი ტურიზმი ვ.ღლონტი სტატიტიკა 1 24
საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე ვ.ღლონტი სტატიტიკა 1 40
მენეჯმენტი და
ადმინისტრირება ვ.ღლონტი სტატიტიკა 1 50

9:00 სოციალურისამართალმცოდნეობა მ.გორგოშაძე სამართლის მეთოდები 1 86

11:00 სოციალურისამართალმცოდნეობა ი.აბაშიძე
სისხლის სამართლის
განსაკ.ნაწილი 2 115

ტურიზმი ტურიზმი პ.აროშიძე
მენეჯმენტის
საფუძვლები 1 24

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე პ.აროშიძე

მენეჯმენტის
საფუძვლები 1 40

მენეჯმენტი და
ადმინისტრირება პ.აროშიძე

მენეჯმენტის
საფუძვლები 1 50

ბიზნესის ორგანიზაცია და
მართვა ვ.ღლონტი სტატიტიკა 1 21
საფინანსო, საბანკო,
სადაზღვევო საქმე ვ.ღლონტი სტატიტიკა 1 75

განათლება ეკოლოგია
ნ. გვარიშვილი
/ე.მიქაშავიძე

მოდული
ეკოსისტემები 3 23

10:00 განათლება ინგლისური ენა და ლიტ. ნ.ქათამაძე ინგლისური ენის პრ.კურსი 2 78

განათლება საბუნებისმეტყველო ო.სურმანიძე უმაღლესი მატემატ. 1 23

სოციალური
საფინანსო, საბანკო,
სადაზღვევო საქმე ა.ცინცაძე დაზღვევის საფუძვლები 2 96

სტომატოლოგია
მ.ბაქრაძე/მ.გოგოტიშვი
ლი

ოპერაციული
ოდონტოლოგია 2 29

სტომატოლოგია მ.ბაქრაძე/ფ.ჯაფარიძე
ენდოდონტის
პროპედენტიკა 3 43

სტომატოლოგია ვ.ჩანტლაძე კლინიკური ქირურგია 5 26

სამკურნალო საქმე ჯ. ლეჟავა
შინაგან დაავადებათა
დიაგნოსტიკა 3 21
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              2010-11 სასწავლო  წლის გაზაფხულის სემესტრის II რეიტინგული წერა
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15:00
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13:00

სოციალუ
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სოციალუ
რი

სოციალუ
რი

სოციალუ
რი
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11:00 სოციალური
საფინანსო, საბანკო,
სადაზღვევო საქმე ბ.ბოლქვაძე/ბ.ბაუჩაძე კომპანიის ფინანსები 2 96
ქართული ენა და ლიტ. მ.ბარამიძე ძველი ქართული ენა 2 64

ქართული ენა და ლიტ. მ.ფაღავა ახალი ქართული ენა 3 47
გადაზიდვების ქ.ინაშარიძე მანქანათა ნაწილები 2 25
სამოქალაქო და რ.კახიძე მასალათა გამძლეობა 2 22
ტელეკომუნიკაცია ე.ხალვაში ინტერნეტტექნოლოგიები 2 29

სოციალურისაბუღალტრო და საგადასახადო საქმევ.ვერულიძე საგადასახადო საქმე 2 33

3.06

15:00

საინჟინრო

განათლება13:00



დანართი 2

გამოცდის ოპერატორი გამოცდის ოპერატორი
დღე № 9
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თარიღი № 9

00
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00
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00
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00

1 ნ.ჟღენტი ნ.ჟღენტი 1 ლ.შაქარიშვილილ.შაქარიშ ლ.გაბაიძე
2 ქ.გოგეშვილი დ.ბასილაძე 2 ნ.კვირცხალიან.კვირცხალ ნ.კვირცხალ
3 ლ.შაქარიშვვი ლ.შაქარიშვვი 3 ნ.სარჯველაძენ.სარჯველან.სარჯველან.სარჯველაძე
4 მ.დავითაძე მ.დავითაძე 4 მ.დავითაძემ.დავითაძემ.დავითაძეთ.ხალვაში მ. გორგოშაძე
5 ს.გოგმაჩაძე ქ.თადუმბაძე 5 ნ.მჟავანაძენ.ჟავანაძე თ.ხალვაში
6 მ. გორგოშაძე მ. გორგოშაძე 6 ლ.გაბაიძე ლ.გაბაიძე დ. ცეცხლაძეთ.ქოიავა დ.ცეცხლაძე
7 ნ.კვირცხალ ნ.კვირცხალ 7 ი.ბოლქვაძე ი.ბოლქვაძედ.ცეცხლაძეი.ბოლქვაძეი.ბოლქვაძე
8 ხ.მიქელაძე ხ.მიქელაძე 8 ხ.მიქელაძე ხ. მიქელაძემთ.ქოიავამ.რესულიძე
9 9
10 10
1 თ..ხალვაში თ..ხალვაში ნ.სარჯველაძენ.სარჯველაძე
2 ნ.კვირცხალია ნ.კვირცხა. ნ.კვირცხა. ნ.კვირცხალია
3 ს.გოგმაჩაძე ს.გოგმაჩაძე დ.ბასილაძე დ.ბასილაძე
4 ნ. მჟავანაძე ნ.მჟავანაძე ლ.გაბაიძე ლ.გაბაიძე
5 მ.რესულიძე მ.რესულიძე ლ.ცეცხლაძე ქ.გოგეშვილი
6 თ.ქოიავა თ.ქოიავა ქ.თადუმბაძე ქ.თადუმბაძე
7 მ.გორგოშაძე მ.გორგოშაძე მ.დავითაძე მ. დავითაძე
8 ქ.გოგეშვილ ნ.ჟღენტი ი.ბოლქვაძე ი.ბოლქვაძეი.ბოლქვაძე
9
10
1 თ.ხალვაში თ.ხალვაში თ.ქოიავა თ.ქოიავა
2 ქ.გოგეშვილ ქ.გოგეშვილ ნ.ჭღენტი მ.გორგოშაძე
3 ნ.კვირცხალია ნ.კვირცხალია ნკვირცხალიან.კვირცხალიან.კვირცხალია
4 დ.ბასილაძე დ.ბასილაძე ი.ბოლქვაძე ი.ბოლქვაძე
5 მ.გორგოშაძე მ.კუჭავა მ.კუჭავა მ.კუჭავა
6 ს.გოგმაჩაძე ს.გოგმაჩაძე ს.გოგმაჩაძე ლ.ცეცხლაძე
7 მ.შავაძე მ.შავაძე მ.შავაძე მ.შავაძე
8 ლ.გაბაიძე ლ.გაბაიძე ლ.გაბაიძე მ.დავითაძე
9
10
1 ლ.შაქარიშვილილ.შაქარიშვილილ.შაქარიშილიმ.გორგოშაძე
2 ნ.კვირცხალ ნ.კვირცხალ ნ.კვირცხალ
3 ნ.მჟავანაძე ნ.მჟავანაძე ლ.გაბაიძე
4 ხ.მიქელაძე ხ.მიქელაძე დ.ბასილაძე
5 ნ.ჟღენტი ნ.ჟღენტი თ.ხალვაში
6 თ.ქოიავა დ.ცეცხლაძე ქ.გოგეშვილი
7 ქ.თადუმბაძე ქ.თადუმბაძე ლ.ცეცხლაძე
8 მ.რესულიძე მ.რესულიძე მ.რესულიძე
9
10

გამოცდის დაწყებისა და დამთავრენის დრო გამოცდის დაწყებისა და დამთავრენის დრო

30.05.2011
ორშაბათი

03.06.2011
პარასკევი

საგამოცდო ცენტრში 2010-2011 სასწავლი წლის II სემესტრის II რეიტინგული შეფასების მიმდინარეობის ცხრილი

31.05.2011
სამშაბათი

01.06.2011
ოთხშაბათი

02.06.2011
ხუთშაბათი



2.      ელისო ძნელაძე- აკადემიური საბჭოს სამდივნოს უფროსი.
3.      ინგა ხოროშვილი- წარმომადგენლობითი საბჭოს სპეციალისტი.
4.      ეთერ გოგუაძე - სლავისტიკის დეპარტამენტის სპეციალისტი.
5.      ნარგიზ ძნელაძე - ფილოსოფიის დეპარტამენტის სპეციალისტი.
6.      მამუკა გოგელია - ტურიზმის ფაკულტეტის სპეციალისტი.
7.      ნატო სურმანიძე - ფარმაციის დეპარტამენტის სპეციალისტი.
8.      თეონა მამუჭაძე - თერაპიის დეპარტამენტის სპეციალისტი.
9.      გულისა ლეჟავა - მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი.
10.  ონისე სურმანიძე - სრული პროფესორი.
11.  დიანა ახვლედიანი - წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსი.

            12. თამარ მაჭუტაძე - საგარეო საქმეთა ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი.

გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის
სემესტრის მეორე რეიტინგული წერის მეთვალყურეთა სია:

             1.      ლაშა ასლანიშვილი- უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მთავარი სპეციალისტი (სააპელაციო კომისიის თავმჯდომარე).


