
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება N01-09/535 

   ქ. ბათუმი                                                                                                           24. 11. 2011 წ.  

რსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელთა საგანმანათლებლო 

პროგრამის ვადა ამოიწურა 2010–2011 სასწავლო წელს და ვერ შეასრულეს პროგრამით 

გათვალისწინებული მოთხოვნები 

   რსუ–ს საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის, განათლებისა და მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის, აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის, სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის    დეკანების  მოხსენებითი 

ბარათების საფუძველზე გამოიცა რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  #01–09/302 და  

რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 09 სექტემბრის  #01–09/304 ბრძანებებით  ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ რსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე აქტის 

გამოსაცემად, რომელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოეწურათ 2010–2011 სასწავლო 

წელს და დარჩათ აკადემიური დავალიანებები. 

   რსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის 

ვადის ამოწურვისთანავე სტუდენტს უწყდება რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. გამონაკლისი შეიძლება 

დაშვებული იქნას აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით.   რსუ-ს აკადემიური 

საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის  #55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,რსუ–ს პირველი და მეორე 

საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“-ს მე-9 მუხლის 

მე–6 პუნქტის თანახმად, პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა საგანმანათლებლო პროგრამა, 

უწყდება სტუდენტის სტატუსი. 

   რსუ–ს აკადემიურმა საბჭომ სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინებით 2011 წლის 09 

სექტემბრის #118 დადგენილებით სტუდენტებს, რომლებმაც მომართეს რსუ–ს დადგენილ 

ვადებში, მისცა შესაძლებლობა დაერეგისტრირებინათ (გაევლოთ აკადემიური და 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია) და აეთვისებინათ აკადემიური დავალიანებები 2011–2012 

სასწავლო წლის განმავლობაში. #118 დადგენილების თანახმად, აკადემიური და 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნდა განხორციელებულიყო შესაბამის საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე სწავლის დაწყებიდან ერთი თვის ვადაში. დადგენილებით განსაზღვრული 

რეგისტრაციის ვადა ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ამოიწურა 2011 წლის 12 ოქტომბერს, 

ხოლო მაგისტრანტებისათვის 2011 წლის 11 ნოემბერს. მიუხედავად ამისა, დანართი 1–ით 

განსაზღვრულ სტუდენტებს  დამატებით მიცემულ ვადაშიც არ განუხორციელებიათ აკადემიური 

დავალიანების ათვისება. 

   რექტორის 2011 წლის 07 ოქტომბრის  N 01-09/416  ბრძანებისა და ზემოაღნიშნული ფაქტობრივი 

გარემოებების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია და კანონშესაბამისი დანართი 1–ით 

განსაზღვრულ სტუდენტებს შეუწყდეთ  რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი.  

 

http://www.bsu.ge/ge/upload/danarti_3-268.pdf
http://www.bsu.ge/ge/upload/danarti_3-268.pdf


 

   საქართველოს     ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  72 - 76-ე   და   95 – 101 -ე   მუხლების, 

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

შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   წესდების  მე–13  და  66–ე მუხლების,   

უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  მიერ  2011 წლის 20 აპრილის  #55 დადგენილებით 

დამტკიცებული ,,რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების წესის“-ს მე–3 მუხლის მე–9 პუნქტისა და მე–9 მუხლის მე–6–7 

პუნქტების,  რსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 09 სექტემბრის #118 დადგენილების,  რსუ–ს 

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის მიზნით რსუ–ს რექტორის   2011 წლის 07 სექტემბრის  #01–

09/302 და  რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  #01–09/304   ბრძანებებით  დაწყებული 

ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

1.   რსუ–ს  სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე აქტის გამოსაცემად რსუ–ს რექტორის 2011 

წლის 07 სექტემბრის  #01-09/416  ბრძანებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების 

შედეგად, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების მოთხოვნათა შეუსრულებლობის 

(აკადემიური დავალიანებების)  გამო, რსუ–ს სტუდენტის სტატუსი შეუწყდეთ რსუ–ს  

სტუდენტებს დანართი 1–ის შესაბამისად. 

2.   დანართი 1–ით განსაზღვრულ სტუდენტებს განემარტოთ, რომ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერებათა მინისტრის 2010  წლის  4 თებერვლის  #10/ნ ბრძანების მე–3 მუხლის მე–5 პუნქტის 

თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან ექვსი 

თვის განმავლობაში უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ მობილობის უფლებით. მობილობის 

შესახებ სრული ინფორმაცია კი შეუძლიათ იხილონ სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ვებ. გვერდზე. www.nea.ge; 

3. ბრძანების დანართი 2–ში აღნიშნული სტუდენტების მიმართ (ვინც ადმინისტრაციული 

წარმოების პროცესში მომართა განცხადებით რსუ–ს და აკადემიური დავალიანების დაფარვის 

მიზნით გაიარა აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია რსუ–ში დადგენილი წესის 

შესაბამისად) შეწყვეტილი იქნეს რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  #01–09/302 და 

რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 09 სექტემბრის  #01–09/304 ბრძანებებით დაწყებული 

ადმინისტრაციული წარმოება და განემარტოთ, რომ 2011–2012 სასწავლო წლის განმავლობაში 

უფლებამოსილნი არიან აითვისონ დავალიანებული კრედიტები არაუმეტეს 75–ის ოდენობით.   

4. რსუ–ს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანებს დაევალოთ ამ ბრძანების მე–3 პუნქტით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი და 2011–2012 სასწავლო წლის ბოლოს 

წარმოადგინონ მონაცემები ამ პირთა მიმართ შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა, თუ 

რსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ. 

5. ბრძანება ეცნობოთ დაინტერესებულ პირებს – სტუდენტებს დანართი 1–ის შესაბამისად. ამ 

მიზნით ბრძანება გამოქვეყნდეს რსუ–ს ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას არსებულ 

საინფორმაციო დაფებზე, რომლის უზრუნველყოფა დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტის 

მდივნებს, ასევე განთავსდეს რსუ–ს  ვებ–გვერდზე.   
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6.   ბრძანების რსუ–ს ვებ–გვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს რსუ–ს საინფორმაციო–

ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს.   

7.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52); 

8.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

 

  რექტორი, პროფესორი                                          ა.ბაკურიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     

დანართი1 

 

 

განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ) 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

პირადი/№ დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. როზანი გელაძე საექთნო საქმე– 

უმაღლესი პროფესიული 

 61 კრედიტი 

2. თეა  ბოლქვაძე თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

70  კრედიტი 

3. 

 

ირაკლი მორჩილაძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

ბაკალავრიატი 

 55 კრედიტი 

4. 

 

ამირან ჯალიაშვილი სამკურნალო საქმე–

ერთსაფეხურიანი 

 57 კრედიტი 

5. ნათია მიქელაძე ბიოლოგია–

მაგისტრატურა 

35  კრედიტი 

6. 

 

თამარ 

 

ბიჩკაევა გერმანისტიკა–

მაგისტრატურა 

30  კრედიტი 

 

 

 

 



 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ) 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

პირადობის 

მოწმობის 

პირადი/№ 

დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. სალომე  გოგეშვილი სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

45 კრედიტი 

2. ილია ნიჟარაძე სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი 

3. სალომე  ხარაიშვილი საერთაშორისო 

ურთიერთობები  – 

მაგისტრატურა 

60 კრედიტი 

 

 

 

 

 

 

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ (პირველი სემესტრი)) 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

პირადი/№ დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. რუსლან დევაძე ელექტროენერგეტიკა 

და ტელეკომუნიკაცია–

პროფესიული 

 30 კრედიტი 



 

დანართი 2 

 

 

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ) 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

პირადი/№ დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. დიმიტრი ობოლაძე სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშენებლობა– 

ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი 

2. ანა მახათაძე სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშენებლობა– 

ბაკალავრიატი 

5 კრედიტი 

3. გურამ ღლონტი სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშენებლობა– 

ბაკალავრიატი 

5 კრედიტი 

4. თორნიკე დარჩია სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშენებლობა– 

ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი 

5. მამუკა ხაბაძე ელექტროენერგეტიკა– 

მაგისტრატურა 

45 კრედიტი 

6. რუსუდან ტაკიძე ქიმიური 

ტექნოლოგიები– 

პროფესიული 

30 კრედიტი 

7. მამუკა შარაშიძე სამოქალაქო 

მშენებლობა– 

პროფესიული 

5 კრედიტი 

 

 



 

 

 

 

განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ) 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

პირადი/№ დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. ინდირა დუმბაძე საექთნო საქმე– 

უმაღლესი პროფესიული 

 25 კრედიტი 

2. სოფიო ევგენიძე საექთნო საქმე– 

უმაღლესი პროფესიული 

 42 კრედიტი 

3. ზეინაბ ზოსიძე საექთნო საქმე– 

უმაღლესი პროფესიული 

 27 კრედიტი 

4 ანა ხარებავა საექთნო საქმე– 

უმაღლესი პროფესიული 

 18 კრედიტი 

5. ეკა ლომჯარია საექთნო საქმე– 

უმაღლესი პროფესიული 

 66 კრედიტი 

6. ნესტან ბერიძე თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

75 კრედიტი 

7 გვანცა  ბერიაშვილი თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

 5  კრედიტი 

8 

 

ნანა  გაბუნია თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

  20  კრედიტი 



უმაღლესი 

პროფესიული 

9 

 

მაია დავითაძე თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

 35  კრედიტი 

10 

 

მარიკა ელიაძე თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  10  კრედიტი 

11 

 

ია მახარაძე თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  5  კრედიტი 

12 

 

ნაზი შუბითიძე თარჯიმან–რეფერენტი 

(ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა)–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  45  კრედიტი 

13 თემურ აბაშიძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

    15 კრედიტი 

14 

 

ზვიად  ზოიძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

   5 კრედიტი 

15 მაია კოკობინაძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

    10 კრედიტი 

16 

 

მინდია ჯაყელი კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  5  კრედიტი 



17 

 

ზაზა ცისკარიძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  75  კრედიტი 

18 

 

რუსლან  ძირკვაძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  35  კრედიტი 

19 

 

ბონდო  გოგიტიძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  25  კრედიტი 

20 

 

ილია მემარნე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

  10  კრედიტი 

21 ცეზარ ბერიძე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

 45 კრედიტი 

22 

 

ინგა კუკულაძე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

5 კრედიტი 

23 

 

თამარ მალაყმაძე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

10 კრედიტი 

24 რუსუდან მგელაძე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

10 კრედიტი 

25 

 

თემურ მიქაია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

40 კრედიტი 

26 გაიოზ ნიგალიძე ინფორმაციული 35 კრედიტი 



 ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

27 

 

მინდია შუბითიძე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები–

უმაღლესი 

პროფესიული 

40 კრედიტი 

28 

 

ნატო ბერიძე დაწყებითი განათლება–

ბაკალავრიატი 

6 კრედიტი 

29 

 

ჯაბა აბულაძე მათემატიკა–

ბაკალავრიატი 

40 კრედიტი 

30 კახა შავაძე მათემატიკა–

ბაკალავრიატი 

 5 კრედიტი  

31 ელიკო სურგულაძე მათემატიკა–

ბაკალავრიატი 

20 კრედიტი 

32 

 

ჯაბა მელიქიშვილი კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები 

 7  კრედიტი 

33 

 

თედო ასათიანი კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

ბაკალავრიატი 

 10 კრედიტი 

34 ზაზა გაბაიძე კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები–

ბაკალავრიატი 

15  კრედიტი 

35 ნათია  ახობაძე ქართული ენა და 

ლიტერატურა–

ბაკალავრიატი 

11 კრედიტი 

36 

 

თინათინ ვეტრიაკოვი ქართული ენა და 

ლიტერატურა–

ბაკალავრიატი 

46 კრედიტი 

37 

 

ინგა დოლიძე გერმანული ენა და 

ლიტერატურა–

ბაკალავრიატი 

19  კრედიტი 

38 ზვიად ფარტენაძე ისტორია– 44 კრედიტი 



 ბაკალავრიატი 

39 

 

ლევან მეხრიშვილი ისტორია–

ბაკალავრიატი 

 45 კრედიტი 

40 

 

თამარ ვარშანიძე ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა–

ბაკალავრიატი 

 5 კრედიტი 

41 

 

ხათუნა რუსიეშვილი ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა–

ბაკალავრიატი 

 5 კრედიტი 

42 ნინო ჯიჯავაძე ბიოლოგია–

ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი 

43 

 

გიორგი გვანცელაძე ბიოლოგია–

ბაკალავრიატი 

4  კრედიტი  

44 ქეთევან  აბაშიძე სტომატოლოგია–

ერთსაფეხურიანი 

28  კრედიტი 

45 ნინო ბასილია სტომატოლოგია–

ერთსაფეხურიანი 

9  კრედიტი 

46 

 

ლავანდა ლაშქარავა სტომატოლოგია–

ერთსაფეხურიანი 

15  კრედიტი 

47 

 

სოფიკო სურმანიძე სტომატოლოგია–

ერთსაფეხურიანი 

 31 კრედიტი  

48 სალომე ხემერი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა 

მართვა და 

ხელმძღვანელობა–

მაგისტრატურა 

35 კრედიტი 

 

 

 

 

 



 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ) 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

 

პირადი/№ 

დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. რომან  ბაკურაძე საფინანსო, საბანკო და 

სადაზღვევო საქმე – 

ბაკალავრიატი 

15 კრედიტი 

2. გიორგი   ფუტკარაძე საფინანსო, საბანკო და 

სადაზღვევო საქმე – 

ბაკალავრიატი 

10 კრედიტი 

3. გივი გოგიტიძე საფინანსო, საბანკო და 

სადაზღვევო საქმე – 

ბაკალავრიატი 

30 კრედიტი 

4. გიორგი დავითაძე სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

5 კრედიტი 

5. ზურაბ მესხიძე სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

40 კრედიტი 

6. გიორგი  ირემაძე სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

5 კრედიტი 

7. ივლიტა მაკარაძე სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

36,5 კრედიტი 

8. რამიდა საითაძე სამართალმცოდნეობა – 

ბაკალავრიატი 

60 კრედიტი 

9. ედნარ ხოზრევანიძე ფინანსები და საბანკო 

საქმე – მაგისტრატურა 

40 კრედიტი 

10. თამთა ჩახვაძე ფინანსები და საბანკო 

საქმე – მაგისტრატურა 

40 კრედიტი 

11. ირაკლი თავართქილაძე ფინანსები და საბანკო 

საქმე – მაგისტრატურა 

40 კრედიტი 

 



 

                             აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები 

(2010–2011 ს/წ) 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების 

საფეხური 

პირადი/№ დავალიანებული 

კრედიტების 

ოდენობა 

1. გოდერძი პატარიძე აგროეკოლოგია–

ბაკალავრიატი 

  30 კრედიტი 

2. ირაკლი აბულაძე აგროინჟინერია–უმაღლესი 

პროფესიული 

15 კრედიტი 

3. დიანა  აბაშიძე აგრონომია–უმაღლესი 

პროფესიული 

5 კრედიტი 

4. დალი აბაშიძე აგრონომიაუმაღლესი 

პროფესიული 

 5  კრედიტი 

5. ვილერი საფარიძე აგროინჟინერია–უმაღლესი 

პროფესიული 

5  კრედიტი 

6. მიხეილ ტალიტიანი აგრონომია–უმაღლესი 

პროფესიული 

5 კრედიტი 

7. გიორგი ჭაჭუა აგრონომია–უმაღლესი 

პროფესიული 

5 კრედიტი 

 

 

 

 

 

 

 

 


