
                                                                                                                                                                                    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ბრძანებაN01-09/36   
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სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ 2014-2015 

სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის შეწყვეტილი/შეჩერებული სტატუსის მქონე 
სტუდენტთა აღდგენის  წესით ჩარიცხვის შესახებ 

 

 
      „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 43-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,თ’’ ქვეპუნქტის, „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების,   „მობილობის  

პროცესის  ადმინისტრირებასთან  დაკავშირებული  ვადების  განსაზღვრის  შესახებ“ განათლების 

ხარისხის  განვითარების  ეროვნული  ცენტრის  დირექტორის 2015 წლის 12 იანვრის   №10  ბრძანების, 

„ბსუ-ს  პირველი  და  მეორე  საფეხურის  უმაღლესი  საგანმანათლებლო  პროგრამების  

განხორციელების  წესის  დამტკიცების  შესახებ“  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის 

№55 დადგენილების, ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სხვა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული უმაღლესი განათლების  კრედიტების 

აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 09 ივლისის №74 

დადგენილების, “სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ 2014-2015  

სასწავლო წლის  გაზაფხულის სემესტრისათვის  სხვა  უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებებიდან გადმოყვანის,  ფაკულტეტის  შეცვლისა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის  წესისა და 

საბუთების მიღება/განხილვის ვადების განსაზღვრის შესახებ”  ბსუ–ს რექტორის მოადგილის  2015 

წლის 20 იანვრის №01-08/1, ბრძანების, ა(ა)იპ - წარმატებული და სოციალურად დაუცველი 

სტუდენტების მხარდაჭერის ფონდის გამგეობის თავმჯდომარის 2015 წლის 5 თებერვლის №26 

წერილის და  ბსუ-ს  რექტორის  2012  წლის  7  ივნისის  №01-08/21   საფუძველზე 

 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

 

1. 2014-2015  სასწავლო  წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში  საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე აღდგენის  წესით  

ჩარიცხულ  იქნას შემდეგი  სტუდენტები: 

 

ა) ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 გოგიტიძე არჩილ  (პ/ნ №  -  110 კრედიტის  აღიარებით ფიზიკის   საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების  მე-4  სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014,   №01-09/220   

ბრძანებით); 

 ბალაძე ჯერო  (პ/ნ №  -  15 კრედიტის  აღიარებით   კომპიუტერულ მეცნიერებათა  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015,   

№01-09/25   ბრძანებით); 



 ჯინჭარაძე გია (პ/ნ ) – 0 კრედიტის აღიარებით   კომპიუტერულ მეცნიერებათა  

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 

02.02.2015,   №01-09/25   ბრძანებით); 

 დიდმანიძე ალმასხან (პ/ნ  - 93 კრედიტის  აღიარებით მათემატიკის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014, 

№01-09/138   ბრძანებით)  

 

 

ბ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 ჯაფარიძე ნინო  (პ/ნ  - 233 კრედიტის აღიარებით ქართული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-8 სემესტრიდან (სტატუსი შეუწყდა 17.07.2007, №3-

227 ბრძანებით); 

 ბეჟანიძე გიორგი (პ/ნ  - 61 კრედიტის აღიარებით ისტორიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლებია მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 26.09.2011, №01-09/370 

ბრძანებით); 

 ფერსელიძე ირაკლი (პ/ნ  - 163 კრედიტის აღიარებით ისტორიის  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6  სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014, №01-09/138 

ბრძანებით); 

 მაჭარაშვილი მარიამ (პ/ნ  - 47 კრედიტის აღიარებით ინგლისური ფილოლოგიის 

სწავლების მე-4 სემესტრიდან საგანმანათლებლო პროგრამაზე (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015,   

№01-09/25 ბრძანებით) 

 ბლადაძე ნინო (პ/ნ  -   75 კრედიტის აღიარებით ინგლისური ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015,  

№01-09/25 ბრძანებით); 

 კობეშავიძე სალომე (პ/ნ - 55 კრედიტის აღიარებით თურქეთისმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო  პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან   (სტატუსი შეუჩერდა 10.01.2014,  

№01-09/2 ბრძანებით); 

 თავართქილაძე ლალი (პ/  - 62 კრედიტის აღიარებით ქართული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 11.04.2011, 

№01-09/162 ბრძანებით) 

 შაინიძე ნინო (პ/ნ ) - 55 კრედიტის აღიარებით რუსული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015,  

№01-09/25 ბრძანებით); 

 გურგენაძე თამუნა (პ/ნ  - 80 კრედიტის აღიარებით ფრანგული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 12.06.2014,  

№01-09/263   ბრძანებით); 

 გორგილაძე მელანო (პ/  ) - 0 კრედიტის აღიარებით თარგმანმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  №01-09/785   

ბრძანებით); 

 ხარაიშვილი ჟანა (პ/ნ ) - 135 კრედიტის აღიარებით ისტორიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014, № 01-09/785   

ბრძანებით); 

 ხაბაზი სალომე (პ/ნ  - 122 კრედიტის აღიარებით თურქული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან   (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014,  

№01-09/138 ბრძანებით); 

 ცეცხლაძე ელისო პ/ნ  - 51 კრედიტის აღიარებით ქართული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 10.01.2014 

№01-09/2   ბრძანებით) 

 ბერიძე მარინე (პ/ნ . - 216 კრედიტის აღიარებით ქართული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე (სწავლების მე-8 სემესტრიდან (სტატუსი შეუწყდა 17.07.2007,  №3-

227 ბრძანებით); 

 დარჩია ანა (პ/ნ  - 100 კრედიტის აღიარებით ინგლისური ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 14.11.2011 

№01-09/526 ბრძანებით) 



 

 

გ) საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

 დუმბაძე ნანა (პ/ნ . - 205 კრედიტის აღიარებით ბიოლოგიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე  სწავლების მე-8 სემესტრიდან (სტატუსი შეუწყდა 2007 წლის 19 თებერვლის №1-19 

ბრძანებით); 

 

 

დ) ტურიზმის  ფაკულტეტზე: 

 

 გოგიტიძე თეიმურაზ  (პ/ნ 61  – 205 კრედიტის აღიარებით ტურიზმის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-8 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014, # 

01-09/138  ბრძანებით); 

 კოჩალიძე ჯაბა   (პ/ნ  - 97 კრედიტის აღიარებით ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 20.11.2013, #01-09/716  

ბრძანებით); 

 კორტავა ვერიკო (პ/ნ  -  5 კრედიტის აღიარებით ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 12.04.2013, #01-09/200  

ბრძანებით); 

 

 

ე) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 მამულაძე მარინა (პ/ნ -  60 კრედიტის აღიარებით   საერთაშორისო     

ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი 

შეუჩერდა 15.10.2014,  # 01-09/595 ბრძანებით); 

 ჩაგანავა ანა (პ/ნ  - 22 კრედიტის აღიარებით  საერთაშორისო ურთიერთობების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,   

#01-09/785 ბრძანებით); 

 პატარაია დავით (პ/ნ  - 85 კრედიტის აღიარებით ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014, #01-09/220  

ბრძანებით); 

 შაინიძე ანზორ  (პ/ნ  - 60 კრედიტის აღიარებით ევროპისმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015. 

#01-09/25 ბრძანებით);  

 დანელია რეზო (პ/ნ  - 17 კრედიტის აღიარებით ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 22.10.2012, #01-09/584 ბრძანებით);  

 გოლომანიძე არჩილ  (პ/ნ ) - 122 კრედიტის აღიარებით საერთაშორისო ურთიერთობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015. 

#01-09/25 ბრძანებით);  

 გოგიტიძე გიორგი  (პ/ნ  - 17 კრედიტის აღიარებით საერთაშორისო ურთიერთობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015. 

#01-09/25 ბრძანებით);  

 

 

ვ)        იურიდიული  ფაკულტეტზე: 

 

 ჩიჯავაძე ნანა (პ/ნ  - 60 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015., #  

01-09/25  ბრძანებით); 

 ბოლქვაძე გიორგი (პ/ნ  - 15 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015, #  

01-09/25  ბრძანებით); 



 აბაშიძე თამარ (პ/ნ  - 2 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 10.10.2014. 

#01-09/548 ბრძანებით); 

 ბოლქვაძე ირაკლი (პ/ნ  – 56 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლებისმე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 22.10.2012.  

#01-09/584 ბრძანებით); 

 ადამია ლაშა (პ/ნ  – 145 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 23.10.2014.  

#01-09/684 ბრძანებით); 

 ბოლქვაძე ჯემალ (პ/ნ  - 70 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 08.10.2013.  

#01-09/610 ბრძანებით); 

 სოსელია მაგდა (პ/ნ  - 158 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 10.06.2013.  

#01-09/266 ბრძანებით); 

 სიორდია ია (პ/ნ  - 50 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014.   

#01-09/318 ბრძანებით); 

 ბოლქვაძე გიორგი (პ/ნ  - 29 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 20.11.213. 

#01-09/716 ბრძანებით); 

 ახვლედიანი თეა   (პ/ნ  - 45 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014.  

#01-09/785 ბრძანებით); 

 კონცელიძე რაული (პ/ნ  - 0 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 15.10.2014.  

#01-09/595 ბრძანებით); 

 დავითაძე გიორგი (პ/ნ  - 53 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015.  

#01-09/25 ბრძანებით). 

 

 

 

ზ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე: 

 

 დევაძე ელისო (პ/ნ  - 0 კრედიტის აღიარებით მენეჯმენტის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 15.10.2014. #01-09/595 

ბრძანებით); 

 ჩიბურდანიძე გიორგი (პ/ნ  - 53 კრედიტის აღიარებით მენეჯმენტის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 13.10.2014.  

#01-09/585 ბრძანებით); 

 რიჟვაძე ხატია (პ/ნ  - 66 კრედიტის აღიარებით მარკეტინგის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 01.12.2014. #01-09/794 

ბრძანებით); 

 ჭაღალიძე ზურაბ (პ/ნ  - 98 კრედიტის აღიარებით მარკეტინგის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.12.2014. #01-09/794 

ბრძანებით) 

 საჯაია მარიამ   (პ/ნ  - 132 კრედიტის აღიარებით მარკეტინგის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014. #01-09/220 

ბრძანებით) 

 წითელაძე ბესო (პ/ნ  - 105 კრედიტის აღიარებით ფინანსების  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014. #01-09/138  

ბრძანებით) 



 ცეცხლაძე ბექა   (პ/ნ  ) - 93 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014, #01-09/785  

ბრძანებით) 

 კახიძე ნინო (პ/ნ  ) - 142  კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.12.2014. #01-09/794  

ბრძანებით) 

 ჭაღალიძე  მარად   (პ/ნ  ) - 162  კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014. #01-09/220  

ბრძანებით) 

 კვესიეშვილი ანა   (პ/ნ  ) - 155  კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014. #01-09/220  

ბრძანებით) 

 შევარდნაძე ირაკლი   (პ/ნ  - 40  კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 25.09.2014. #01-09/422  

ბრძანებით) 

 ხახუტაიშვილი ლევან (პ/ნ  - 4  კრედიტის აღიარებით საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი 

შეუჩერდა 02.02.2015.  #01-09/25  ბრძანებით) 

 ველიაძე თემურ   (პ/ნ  - 0 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014, #01-09/220  

ბრძანებით) 

 შერვაშიძე ლევან   (პ/ნ  - 19 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 25.02.2014. #01-09/97  

ბრძანებით) 

 ბოლქვაძე  მიხეილი  (პ/ნ  - 53 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 10.01.2014.  #01-09/2  ბრძანებით) 

 ვასაძე  ალექსანდრე (პ/ნ  - 113 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 20.11.2013. #01-09/716  

ბრძანებით) 

 თავდგირიძე ირაკლი (პ/ნ  - 23 კრედიტის აღიარებით მენეჯმენტის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 10.01.2014,  

#01-09/2  ბრძანებით) 

 

 

 

თ) ტექნოლოგიური ფაკულტეტზე: 

 

 რომან შაინიძე (პ/ნ  – 78 კრედიტის აღიარებით აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუწყდა 09.02.2009. N3-27 ბრძანებით) 

 მამულაძე გიგა (პ/ნ  - 143 კრედიტის აღიარებით ტელეკომუნიკაციის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  

N01-09/785 ბრძანებით) 

  ჭეიშვილი რომან  (პ/ნ - 42 კრედიტის აღიარებით  ტელეკომუნიკაციის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  

N01-09/785 ბრძანებით) 

  ანანიძე ზურაბ  (პ/ნ  - 138 კრედიტის აღიარებით   მშენებლობის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014,  N01-09/220  ბრძანებით) 

 კახიძე მინდია  (პ/ნ  - 43 კრედიტის აღიარებით  სამთო და გეოინჟინერიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუწყდა 01.12.2008, N3-

651  ბრძანებით) 

  მოდებაძე ვახტანგი  (პ/ნ  - 16 კრედიტის აღიარებით  სატყეო საქმის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015,  

N01-09/25  ბრძანებით) 



  ფუტკარაძე  გიორგი  (პ/ნ  - 0 კრედიტის აღიარებით  ტელეკომუნიკაციის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 02.02.2015,  

N01-09/25  ბრძანებით) 

  ვასაძე დავით  (პ/ნ  – 30 კრედიტის აღიარებით  სამთო და გეოინჟინერიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა28.11.2014  N01-

09/785 ბრძანებით) 

 ტარიელაძე მიხეილ  (პ/ნ  – 112 კრედიტის აღიარებით  მშენებლობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  

N01-09/785  ბრძანებით) 

 ჩოლობარგია ბექა  (პ/ნ  – 105 კრედიტის აღიარებით  ტრანსპორტის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  N01-09/785  ბრძანებით) 

 ჟვანია გია  (პ/ნ  – 186 კრედიტის აღიარებით  ტრანსპორტის  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014,  N01-09/220  

ბრძანებით) 

 სალუქვაძე ბექარ (პ/ნ  – 71 კრედიტის აღიარებით ტელეკომუნიკაციის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  

N01-09/785  ბრძანებით) 

 აბაშიძე სულხან  (პ/ნ  – 140 კრედიტის აღიარებით აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014.  N01-09/785  ბრძანებით) 

 

 

2. 2014-2015  სასწავლო  წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში” ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  აღდგენილ 

იქნან:  

 

ა) საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

 გიორგაძე თეონა (პ/ნ   - 17 კრედიტის აღიარებით მედიცინის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 11.04,2011, №01-09/162 

ბრძანებით); 

 ბერიძე მირიან (პ/ნ  - 18 კრედიტის აღიარებით   სტომატოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 28.11.2014,  

№01-09/785 ბძანებით); 

 გოგუაძე ცისანა (პ/ნ  – 261 კრედიტის აღიარებით  სტომატოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-10 სემესტრიდან (სტატუსი შეუჩერდა 07.03.2014    

№01-09/121 ბრძანებით); 

 

 

3. 2014-2015  სასწავლო  წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში” სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე აღდგენის წესით 

ჩარიცხულ იქნას: 

 

ა)  იურიდიული  ფაკულტეტზე: 

 

 კონცელიძე არჩილ (პ/ნ  -  15 კრედიტის აღიარებით სამართალის  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 11.04.2011,  #01-09/162  

ბრძანებით); 

 მიქელაძე ირაკლი (პ/ნ  -  90 კრედიტის აღიარებით სამართალის  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 10.04.2014, #01-09/198  

ბრძანებით); 

 შიპაქციანი აინა   (პ/ნ  -  75 კრედიტის აღიარებით სამართალის  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 12.04.2010,  #3-155    ბრძანებით); 

 

 

 



ბ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე: 

 

 ბასილაძე გურანდა (პ/ნ  ) - 0 კრედიტის აღიარებით  ფინანსებისა და საბანკო საქმის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 21.11.2013  

#01-09/716 ბრძანებით) 

 ციცაგი თამარ (პ/ნ  – 90 კრედიტის აღიარებით  ბიზნესის ადმინისტრირების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014,  

#01-09/138  ბრძანებით) 

 კახაძე ელდარ (პ/ნ  – 90 კრედიტის აღიარებით  ბიზნესის ადმინისტრირების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014,  

#01-09/138  ბრძანებით) 

 ქიქავა რუსლან (პ/ნ  - 30 კრედიტის აღიარებით  ბიზნესის ადმინისტრირების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 12.03.2014,  

#01-09/138  ბრძანებით) 

 

გ) ტექნოლოგიური ფაკულტეტზე: 

 

 არძენაძე გიორგი (პ/ნ  - 50 კრედიტის აღიარებით სამოქალაქო და სამრეწველო 

მშენებლობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 

11.11.2013,  N01-09/694 ბრძანებით) 

 

 

4.  2014-2015  სასწავლო  წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში” სადოქტორო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე აღდგენის  წესით 

ჩარიცხულ  იქნას შემდეგი  სტუდენტები: 

 

ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 გულ მუქერრემ ოზთურქ (პ/ნ  - 155 კრედიტის აღიარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან 

(სტატუსი შეუჩერდა 23.10.2014,  № 01-09/684  ბრძანებით); 

 ბალაძე მალხაზ (პ/ნ  - 20 კრედიტის აღიარებით ლიტერატურათმცოდნეობის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების  მე-2 სემესტრიდან  (სტატუსი შეუჩერდა 01.05.2014,  

№01-09/220  ბრძანებით); 

 

5. უარი ეთქვას  სსიპ   „ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში“  აღდგენის 

წესით ჩარიცხვაზე ბსუ-ს სტატუსშეწყვეტილ/სტატუსშეჩერებულ იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ 

დაფარული ფინანსური დავალიანება  (დანართი 1); 

 

6. ბრძანება  გამოქვეყნდეს ბსუ-ს კანცელარიასთან არსებულ საინფორმაციო  დაფაზე, ასევე ბსუ-ს 

ვებ-გვერდზე, აღსასრულებლად და სახელმძღვანელოდ  დაეგზავნოს ბსუ-ს შესაბამის  სტრუქტურულ  

ერთეულებს. 

 

7. წინამდებარე  ბრძანება  14 თებერვლამდე  წარდგენილ  იქნეს  განათლების  ხარისხის   

განვითარების ეროვნულ  ცენტრში; 

 

8. ბრძანება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი  წესით  

საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროში  (მისამართი: ქ. თბილისი, დიმიტრი  

უზნაძის  ქუჩა №52)  მისი  გამოცემიდან  ერთი  თვის  ვადაში. 

 

9. ბრძანება  ძალაში  შევიდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 

 

რექტორის მოადგილე:                                      ი. ბარამიძე     
 



 
 

 

 

 

 

 

დანართი 1 

 

 ნაჭყებია ირაკლი (პ/ნ   

 დევაძე ნინო (პ/ნ   

 შავაძე თენგიზ  (პ/ნ   

 ბერიძე ნუკრი (პ/ნ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


