
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება N 01-08/52

ქ. ბათუმი 14 დეკემბერი, 2011 წ.

რსუ-ს გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში
2011-2012 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის მეორე 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 ცენტრის უფროსის მოხსენე-
ბითი ბარათის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. რსუ-ს გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში 2011-2012
სასწავლო წლის პირველი სემესტრის მეორე რეიტინგული გამოცდა ჩატარდეს 2011
წლის 17 დეკემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში დანართი 1-ის
შესაბამისად;

2. ამ ბრძანების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას საგამოც-
დო კომისია და მეთვალყურეთა ჯგუფი დანართი 2 და დანართი 3-ის შესაბამისად;

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

4. საგამოცდო კომისია სააპელაციო განაცხადებს განიხილავს 21 დეკემბერს;
5. ინფორმაცია (გრაფიკი) რეიტინგული წერის ჩატარების შესახებ გამოქვეყნდეს

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

6. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

რექტორის მოადგილე ი. ბარამიძე



თარიღი დრო ფაკულტეტი დისციპლინა სპეციალობა ლექტორი
კურ-
სი

სტუდ.
რაოდ.

10.00 განათლება გეოგრაფიის შესავალი საფაკულტეტო-საბუნებისმეყყველო(გეოგრაფია;ქიმია; ბიოლოგია;ეკოლოგია)ა.ქიქავა 1 59

10.30 განათლება
დასავლეთ ევროპული და ამერიკული
ლიტერატურის ისტორია

ინგლისური,ფრანგულ
ი, გერმანული
ფილოლოგია

თ.დავითაძე
მ.სიორიძე

2
118

11.30 განათლება ლიტმცოდნეობის შესავალი საფაკულტეტო ჰუმანიტარულიმ.ჩოხარაძე 1 86

13.00 აგრალური
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი
რესურსები

საფაკულტეტო(აგრარუ
ლი ტექნოლოგიები)

ნ.ალასანია
1

64

14.00 საინჟინრო ფიზიკა საფ- საინჟინრო---- ზ.გამიშიძე 1 83

15.00 განათლება რუსთველოლოგია ქართული ფილოლოგია შ.მახაჭაძე 2 83
განათლება სამედიცინო ფიზიკა საფაკულტეტო (სამედიცინო-მედიცინის და სტომატოლოგია)ლ.კალანდაძე 1 47

სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები ფსიქოლოგია ნ.ბარამიძე/რ.ბერიძე 2 24

16.30 სოციალური აქტუარული ანგარიშები დაზღვევაში ფინანსები ა.ცინცაძე 2 104

9.30 განათლება ინგლისური ენა B1.1.1 საფ ფილოლოგია-ინგ ც.ჭყონია/ზ.გვარიშვილი 1 144

ტურიზმი ტურიზმის პოლიტიკა ტურიზმი პ.ჩაგანავა 2 66

განათლება კარტოგრაფია გეოგრაფია ს. ხორავა 2 4
საინჟინრო ნავთობ-ქიმიის საფუძვლები სამთო გეოინჟინერია ე.ნიჟარაძე 3 14
განათლება ყბა-სახის ონკლოგია სტომატოლოგია ვ.ჩანტლაძე 4 42

12.00 განათლება დაპროგრამების საფუძვლები
საფაკულტეტო
(მათემატიკა; კომპ; გ. ფარტენაძე 1 73

განათლება ზოგადი იმუნოლოგია სამედიცინო ლ.ახვლედიანი 2 35
განათლება ინფორმაციის მენეჯმენტი კომპიუტინგი ზ.სურმანიძე 2 28
განათლება ახალი ქართული ენა ქართული ფილოლოგია მ.ფაღავა 3 62
აგრალური მეცხოველეობის ფერმების მექანიზაცია აგროინჟინერია მ. მამულაძე 3 7

დანართი 1

11.30

13.30

13.00

              2011-12 სასწავლო  წლის შემოდგომის სემესტრის მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი

17.12

18.12

11.00

16.00



14.00 სოციალური მენეჯმენტი ორგანიზაციის მენეჯმენტიმ.ცეცხლაძე 3 56

15.00 სოციალური ეკონომიქსი
საფაკულტეტო
სოციალური

მ.ცეცხლაძე
1

463

9.30 განათლება ლიტმცოდნეობის შესავალი საფაკულტეტო ჰუმანიტარულინ.ტრაპაიძე 1 151

10.30 სოციალური საკანონმდებლო ტექნიკის საფუძვლები სამართალმცოდნეობა მ.გორგოშაძე 162

11.30 განათლება ინგლისური ენა B2.1.1.
ინგლისური
ფილოლოგია

ნ. ქათამაძე/ლ.თავაძე 3 76

12.00 განათლება
უახლესი ქართული ლიტერატურის
ისტორია

ქართული ფილოლოგია მ.ჩოხარაძე
4 46

განათლება
ოპერაციული ოდონტოლოგია და
საბჟენ-სარესტავრაციო მასალები

სტომატოლოგია მ.ბაქრაძე 2 21

განათლება
ბავშვთა კლინიკური ოდონტოლოგია
და ენდოდონტია

სტომატოლოგია მ.ბაქრაძე 5 17

განათლება ენდოდონტიის პროპედევტიკა სტომატოლოგია მ.ბაქრაძე
3 30

არაორგანული ქიმია საფ. მედიცინა ნ.დიდმანიძე 1 47
თურქული ენა

თურქული
ფილოლოგია

ლ.თანდილავა 3 6

თურქული ენა
აღმოსავლეთმცოდნეობ
ა

ლ.ჭყონია 3 14

14.30 განათლება ძველი ქართული ლიტერატურა ქართული ფილოლოგია რ.ხალვაში 2 83
ემბრიოლოგია ბიოლოგია მ.ნაგერვაძე 3 36
მიკროორგანიზმთა და მცენარეთა
ეკოლოგია

ეკოლოგია ი.დიასამიძე 3 33

16.30 სოციალური საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები-1საბუღალტრო აღრიცხვა ბ.ბაუჩაძე 2 32

10.30 განათლება საქართველოს ისტორია საფ. ისტორია ი.ბარამიძე 1 92

11.30 განათლება ინგლისური ენა B1.2.1.
ინგლისური
ფილოლოგია

ჟ.გუმბარიძე
2 101

12.30 ტურიზმი მენეჯმენტის საფუძვლები-1 ტურიზმი - 1  1კ ვ.მიქაშავიძე 1 118

განათლება
საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკური გეოგრაფია

გეოგრაფია მ.ფუტკარაძე 4 13

აგრალური აგროეკოლოგია აგროეკოლოგია დ.ჯაში 3 19
13.30

18.12

14.00 განათლება

19.12

20.12

13.30

განათლება16.00



განათლება შინაგან დაავ. დიაგნოსტიკა I სამედიცინო ჯ. ლეჟავა 3 26
განათლება ზოგადი და არაორგანული ქიმია ფარმაცია ნ.დიდმანიძე 1 9
აგრალური

ზოგადი მიწათმოქმედების
საფუძვლები

აგროეკოლოგია შ. ლომინაძე 4 7

განათლება ანალიზური კითხვა გერმანული ფილოლოგიან.ახვლედიანი 2 10

საინჟინრო წყალმომარაგება-წყალარინება და ეკოლოგიის საფუძვლებიმშენებლობა ზ.მეგრელიშვილი 2 24

15.00 აგრალური სოფლის მეურნეობის საფუძვლები საფ-6 აგრარული--- შ.ლამპარაძე 1 64

გამოცდები ჩატარდება 200 203 204 208 224აუდიტორიებში

13.30

14.30

20.12



დანართი 2

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა:

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;

ე) ნესტან გულიევა - შეფასების ცენტრის სპეციალისტი;

ვ) ირმა ვარშალომიძე - შეფასების ცენტრის სპეციალისტი;

ზ) გულისა ლეჟავა - შეფასების ცენტრის სპეციალისტი.



დანართი 3

გამოცდის ოპერატორი

დღე № 9..30  I ცვლა 13.00 II ცვლა

1 ს. ღოღობერიძე ნ. მჟავანაძე 200

2 თ. მამუჭაძე ქ. გოგეშვილი 203

3 ნ. სარჯველაძე ხ . მიქელაძე 204

4 ს. გოგმაჩაძე თ. ქოიავა 224

5 ნ სურმანიძე მ. გორგოშაძე 208

9.00 I ცვლა 14.00 II ცვლა

1 დ. ცეცხლაძე ქ. გოგეშვილი 200

2 ლ. გაბაიძე მ. რესულიძე 203

3 თ. მამუჭაძე ი. ბოლქვაძე 204

4 დ. ბარაბაძე მ. გოგელია 224

5 ნ. ჟღენტი მ. შავაძე 208

9.00 I ცვლა 14.00 II ცვლა

1 ნ. ჟღენტი ნ. ჟღენტი 200

2 ნ. სურმანიძე ი. მექვაბიშვილი 203

3 ქ. თადუმბაძე ლ. გაბაიძე 204

4 ნ. მჟავანაძე თ. ქოიავა 224

5 დ. ცეცხლაძე მ. გორგოშაძე 208

9.00 I ცვლა 14.00 II ცვლა

1 ნ. ჟღენტი მ. შავაძე 200

2 ს. გოგმაჩაძე დ. ბასილაძე 203

3 ს ღოღობერიძე ნ. ჟღენტი 204

4 ხ. მიქელაძე მ. რესულიძე 224

5 ი. მექვაბიშვილი დ. ბარაბაძე 208
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2011-2012 სასწავლი წლის II რეიტინგული წერა
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დანართი 2

გამოცდისოპერატორი გამოცდისოპერატორი
დღე № 9

00
-12

00
12

00
-15

00
15

00
-18

00
დღე № 9

00
-12

00
12

00
-15

00
15

00
-18

00

1 ნ.ჟღენტი ნ.ჟღენტი 1 ლ.შაქარიშვილი ლ.შაქარიშვილი მ.გორგოშაძემ.გორგოშაძე
2 ქ.გოგეშვილი დ.ბასილაძე 2 ნ.კვირცხალ ნ.კვირცხალ თ.აბულაძე
3 ლ.შაქარიშვილი ლ.შაქარიშვილი 3 ნ.მჟავანაძე ნ.მჟავანაძე ქ.თადუმბაძე
4 მ.დავითაძე მ.დავითაძე 4 ხ.მიქელაძე ხ.მიქელაძე დ.ბასილაძე
5 ს.გოგმაჩაძე ქ.თადუმბაძე 5 თ.ხალვაში ნ.ჟღენტი ნ. ჟღენტი
6 მ. გორგოშაძე მ. გორგოშაძე 6 თ.ქოიავა დ.ცეცხლაძე ქ.გოგეშვილი
7 ნ.კვირცხალ ნ.კვირცხალ 7 ქ.თადუმბაძე ქ.თადუმბაძე დ.ცეცხლაძე
8 ხ.მიქელაძე ხ.მიქელაძე 8 მ.რესულიძე მ.რესულიძე მ.რესულიძე
9 ნ.ფუტკარაძე ნ.ფუტკარაძე 9 ი.ბოლქვაძე ი.ბოლქვაძე ნ. ჟღენტი

10 დ. ბასილაძე მ.კუჭავა 10 ქ.გოგეშვილი მ გორგოშაძე ს.გოგმაჩაძე
11 ქ.თადუმბაძე ქ.გოგეშვილი 11 მ.დავითაძე დ.ცეცხლაძე მ.დავითაძე
12 თ.ხალვაში თ.ქოიავა 12 მ.მაღულარია მ.მაღულარია ხ.მიქელაძე
1 თ..ხალვაში მ.კუჭავა მ.კუჭავა 1 ლ.შაქარიშვილი ლ.შაქარიშვილი ქ.გოგეშვილი
2 ნ.კვირცხალია ნ.კვირცხა. ბუღალტერია 2 ნ.კვირცხალია ნ.კვირცხალ ბუღალტერია
3 ს.გოგმაჩაძე ს.გოგმაჩაძე დ.ბასილაძე 3 თ.თიკანაძე თ.თიკანაძე თ.თიკანაძე
4 ნ. მჟავანაძე ნ.მჟავანაძე თ.აბულაძე 4 მ.დავითაძე თ.ხალვაში მ.გორგოშაძე
5 მ.რესულიძე მ.რესულიძე ქ. გოგეშვილი 5 თ.ხალვაში ქ.გოგეშილი ი.ბოლქვაძე
6 თ.ქოიავა თ.ქოიავა მ.მაღულარია 6 დ.ბასილაძე თ.ქოიავა დ.ცეცხლაძე
7 მ.გორგოშაძე მ.გორგოშაძე მ.დავითაძე 7 ი.ბოლქვაძე დ.ცეცხლაძე ი.ბოლქვაძე
8 ქ.გოგეშვილი ნ.ჟღენტი ი.ბოლქვაძე 8 ხ.მიქელაძე თ.ქოიავა მ.რესულიძე
9 ნ.ზაქარაძე ნ.ზაქარაძე ნ.ზაქარაძე 9 ნ.მჟავანაძე ნ.ჟღენტინ.მჟავანაძე ნ.მჟავანაძე

10 მ.. შავაძე მ .შავაძე მ.შავაძე 10 თ.ქოიავა ხ.მიქელაძე ხ.მიქელაძე
11 თ.თიკანაძე თ.თიკანაძე. თ.თიკანაძე 11 მ.მაღულარია ნ.ჟღენტი მ.მაღულარია
12 ი.ბოლქვაძე მ.დავითაძე ნ.მჟავანაძე 12 ქ.თადუმბაძე მ.დავითაძე ნ.ჟღენტი
1 თ.ხალვაში თ.ხალვაში თ.ქოიავა 1 ხ.მიქელაძე ნ.ჟღენტი ნ.ჟღენტი
2 მ.მაღულარია მ.მაღულარია ნ.ჟღენტი 2 მ.დავითაძე ი.ბოლქვაძე დ.ბასილაძე
3 ნ.კვირცხალია ნ.კვირცხალია თ.აბულაძე 3 ლ.შაქარიშვილი ლ.შაქარიშვილი ლ.შაქარიშვილი
4 დ.ბასილაძე დ.ბასილაძე ი.ბოლქვაძე 4 ქ.გოგეშვილი მ.დავითაძე მ.დავითაძე
5 მ,კუჭავა მ.კუჭავა მ.კუჭავა 5 მ.მაღულარია ს.გოგმაჩაძე ქ.თადუმბაძე
6 ს.გოგმაჩაძე ს.გოგმაჩაძე ს.გოგმაჩაძე 6 თ.ხალვაში მ. გორგოშაძე მ. გორგოშაძე
7 ქ.თადუმბაძე ქ.თადუმბაძე ქ.თადუმბაძე 7 ნ.კვირცხალია მ,. შავაძე ნ.კვირცხალ
8 ნ.მჟავანაძე ნ.ფუტკარაძე ნ.ფუტკარაძე 8 მ.რესულიძე ხ.მიქელაძე ხ.მიქელაძე
9 თ.ქოიავა დ.ცეცხლაძე მ.გორგოშაძე 9 ი.ბოლქვაძე თ.ხალვაში ს.გოგმაჩაძე

10 თ.ლატარია თ.ლატარია თ.ლატარია 10 მ..შავაძე დ. ბასილაძე დ.ბასილაძე
11 მ..შავაძე მ..შავაძე მ.შავაძე 11 მ.კუჭავა მ.რესულიძე მ.რესულიძე
12 თ,თიკანაძე თ.თიკანაძე. თ.თიკანაძე 12 ნ.მჟავანაძე მ.კუჭავა თ.ქოიავა
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