
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება N 01-08/50

ქ. ბათუმი 1 ნოემბერი 2011 წ.

რსუ-ს გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში
2011-2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის პირველი რეიტინგული გამოცდის

ორგანიზებულად ჩატარებისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტის, სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-13
მუხლის, გამოცდებისა და უნარ ჩვევების შეფასების ცენტრიი უფროსის მოხსენებითი
ბარათის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში 2011-2012 სასწავლო წლის
მეორე სემესტრის პირველი რეიტინგული გამოცდა ჩატარდეს 2011 წლის 5 ნოემ-
ბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში დანართი 1-ის შესაბამისად;

2. ამ ბრძანების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას საგამოც-
დო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ივდით დიასამიძე - შეფასების ცენტრის ხელმძღვანელი,
კომისიის ხელმძღვანელი

ბ) მადონა ფალავანდიშვილი - შეფასების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი;
გ) ომარ ნაკაშიძე - შეფასების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი;
დ) ზურაბ მუნჯიშვილი - შეფასების ცენტრის მოწვეული ექსპერტი.

3. საგამოცდო პროცასში მონაწილე პერსონალმა იხელმძღვანელოს რსუ-ს გამოც-
დებისა და უნარ ჩვევების შეფასების ცენტრის დებულებით და გამოცდების ჩატა-
რების ინსტრუქციით;

4. საგამოცდო კომისია სააპელაციო განაცხადებს განიხილავს 8 ნოემბერს;
5. ინფორმაცია (გრაფიკი) რეიტინგული წერის ჩატარების შესახებ გამოქვეყნდეს

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, ფაკულტეტებისა და უნივერსიტეტის კანცელარიის
საინფორმაციო დაფებზე;

6. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

რექტორი, პროფესორი                                                        ა. ბაკურიძე



თარიღი დრო ფაკულტეტი დისციპლინა სპეციალობა ლექტორი
კურ-

სი
სტუდ.
რაოდ.

ემბრიოლოგია ბიოლოგია მ.ნაგერვაძე 3 36
პრაქტიკული გრამატიკა 2 ფრანგული ფილოლოგია ნ.სურგულაძე 2 5

10.10 სოციალური მენეჯმენტი ორგანიზაციის მენეჯმენტი მ.ცეცხლაძე 3 40
სოციალური მენეჯმენტი ორგანიზაციის მენეჯმენტი მ.ცეცხლაძე 3 14

საინჟინრო
წყალმომარაგება-წყალარინება და

ეკოლოგიის საფუძვლები
მშენებლობა ზ.მეგრელიშვილი

2
24

ზოგადი და არაორგანული ქიმია ფარმაცია ნ.დიდმანიძე 1 9
ახალი ქართული ენა (1ჯგუფი) ქართული ფილოლოგია მ.ფაღავა 3 31

ახალი ქართული ენა (2ჯგუფი) ქართული ფილოლოგია მ.ფაღავა 3 29

ახალი ქართული ენა თურქული ენა და ლიტერატ. მ.კიკვაძე 2 12

12.50 განათლება გეოგრაფიის შესავალი (1ჯგუფი) საფაკულტეტო-საბუნებისმეტყ. ა.ქიქავა 1 40

14.40 აგრალური
გარემოს დაცვა და

ბუნებრივი რესურსები
საფაკულტეტო (აგრარული

ტექნოლოგიები)
ნ.ალასანია

1 40

აგრალური
გარემოს დაცვა და

ბუნებრივი რესურსები საფაკულტეტო (აგრარული) ნ.ალასანია 1 24

საინჟინრო ნავთობ-ქიმიის საფუძვლები სამთო გეოინჟინერია ე.ნიჟარაძე 3 14
ანალიზური კითხვა გერმანული ფილოლოგია ნ.ახვლედიანი 2 10

ენდოდონტიის პროპედევტიკა სტომატოლოგია მ.ბაქრაძე 3 30

9.30 განათლება დაპროგრამების საფუძვლები საფაკულტეტო (მათ; კომპ; ფიზ.) გ. ფარტენაძე 1 40

დაპროგრამების საფუძვლები საფაკულტეტო (მათ; კომპ; ფიზ.) გ. ფარტენაძე 1 29

თანამედროვე რუსული ენა რუსული ფილოლოგია მ. ახვლედიანი/ქ.სვანიძე 4 11

10.50 სოციალური აქტუალური ანგარიშები დაზღვევაში ფინანსები ა.ცინცაძე 3 40
11.30 სოციალური აქტუალური ანგარიშები დაზღვევაში ფინანსები ა.ცინცაძე 3 40
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              2011-12 სასწავლო  წლის შემოდგომის სემესტრის პირველი შუალედური გამოცდების ცხრილი

განათლება9.30

გეოგრაფიის შესავალი (2ჯგუფი) საფაკულტეტო-საბუნებისმეტყ. ა.ქიქავა 1 11
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სოციალური აქტუალური ანგარიშები დაზღვევაში ფინანსები ა.ცინცაძე 3 24

განათლება სამედიცინო ფიზიკა საფაკულტეტო (სამედიცინო) ლ.კალანდაძე 1 15

12.50 განათლება სამედიცინო ფიზიკა საფაკულტეტო (სამედიცინო) ლ.კალანდაძე 1 40
14.00 განათლება რუსთველოლოგია ქართული ფილოლოგია შ.მახაჭაძე 2 40

რუსთველოლოგია ქართული ფილოლოგია შ.მახაჭაძე 2 26

საქართველოს სოც-ეკონ. გეოგრაფია გეოგრაფია მ.ფუტკარაძე 4 12
15.20 ტურიზმი ტურიზმის პოლიტიკა ტურიზმი პ.ჩაგანავა 2 40

ტურიზმი ტურიზმის პოლიტიკა ტურიზმი პ.ჩაგანავა 2 22

განათლება ინფორმაციის მენეჯმენტი კომპიუტინგი ზ.სურმანიძე 2 20

სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგია ნ.ბარამიძე/რ.ბერიძე 2 23

აგრალური
ზოგადი მიწათმოქმედების

საფუძვლები
აგროეკოლოგია შ. ლომინაძე

4 7

10.10 განათლება ინგლისური ენა B2.1.1. ინგლისური ფილოლოგია ნ. ქათამაძე 3 40
განათლება ინგლისური ენა B2.1.1. ინგლისური ფილოლოგია ნ. ქათამაძე 3 31

აგრალური მეცხოველეობის ფერმების მექანიზაცია აგროინჟინერია მ. მამულაძე
3 6

განათლება კარტოგრაფია გეოგრაფია ს. ხორავა 2 4
ზოგადი იმუნოლოგია სამედიცინო ლ.ახვლედიანი 2 30

უახლოესი ქართული ლიტ-ის ისტ. ქართული ფილოლოგია მ.ჩოხარაძე 4 10
12.10 განათლება უახლოესი ქართული ლიტ-ის ისტ. ქართული ფილოლოგია მ.ჩოხარაძე 4 34
12.50 განათლება ინგლისური ენა B1.2.1. ინგლისური ფილოლოგია ჟ.გუმბარიძე 2 40
14.00 განათლება ინგლისური ენა B1.2.1. ინგლისური ფილოლოგია ჟ.გუმბარიძე 2 45
14.40 განათლება შინაგან დაავ. დიაგნოსტიკა I სამედიცინო ჯ. ლეჟავა 3 26

შენიშვნა: გამოცდები ჩატარდება უნივერსიტეტის I კორპუსში, მე-200, 203-ე და 204-ე აუდიტორიებში
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