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2014–2015   სასწავლო  წლის  გაზაფხულის  სემესტრისათვის  სსიპ ,,ბათუმის 

     შოთა  რუსთაველის   სახელმწიფო  უნივერსიტეტის”  ფაკულტეტებს  შორის  ბსუ-ს 
სტუდენტთა  მობილობის (შიდა მობილობის) წესით  გადაყვანის 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, ბსუ-ს  რექტორის  2012  წლის  7  ივნისის  №01-08/21  ბრძანების  

საფუძველზე 

 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

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

სახელმწიფო უნივერსიტეტში” ფაკულტეტებს  შორის  საბაკალავრო   საგანმანათლებლო  

პროგრამებზე  მობილობის  წესით  გადაყვანილი  იქნან შემდეგი   სტუდენტები: 

 

 

 

ა) ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 ხოზრევანიძე ხვიჩა (პ/ნ №61009030946) - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და 

გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 45 კრედიტის აღიარებით ფიზიკის 

სპეციალობაზე სწავლების მე-4  სემესტრიდან; 

 

 

 

ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე: 

 

 ბაკურიძე შოთა  (პ/ნ 62001044041) - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ევროპისმცოდნეობი საგანმანათლებლო პროგრამიდან 0 კრედიტის აღიარებით ეკოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 



 ვარშანიძე გიორგი  (პ/ნ 61001085621) - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მშენებლობის 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 24 კრედიტის აღიარებით ქიმიის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე  სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 

 

 

გ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 კობალაძე ილონა (პ/ნ 61004066764) - აღიარებით განათლების ფაკულტეტის დაწყებითი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამიდან 47 კრედიტის ქართული ფილოლოგიის პროგრამაზე 

სწავლების მე-2 სემესტრიდან;    

 მელაძე ხათუნა (პ/ნ61009030495) - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 112 კრედიტით ქართული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 ფუტკარაძე თეონა (პ/ნ 61006075627) - განათლების ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 137 კრედიტის აღიარებით ქართული ფილოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-6 სემესტრიდან;   

 

 

 

დ) ტურიზმის  ფაკულტეტზე: 

 

 თოფურია ანა (პ/ნ 61101090534) – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თურქეთისმცოდ-

ნეობის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 98 კრედიტის აღიარებით ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 ხიმშიაშვილი მამუკა  (პ/ნ  61001077300) – ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა საგანმანათლებლო პროგრამიდან 37 კრედიტის 

აღიარებით ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

  ხოზრევანიძე დავით  (პ/ნ 61001062685) – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მენეჯმენტის 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 69 კრედიტის აღიარებით ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან.   

 

 

ე) სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე: 

 

 ქათამაძე ნათია (პ/ნ 61006068487) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური 

ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 26 კრედიტის აღიარებით ფსიქოლოგიის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 შავლიძე გელა (პ/ნ 61006068083) - ეკონომიკისა და ბიზნესისა ფაკულტეტის ფინანსების 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 109 კრედიტის აღიარებით საერთაშორისო ურთიერთობების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 წულაძე ვაჟა (პ/ნ 61001068742) -  ეკონომიკისა და ბიზნესისა ფაკულტეტის მარკეტინგის 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 94 კრედიტის აღიარებით საერთაშორისო ურთიერთობების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან;    

 აბრამიშვილი ციცინო (პ/ნ 61001074360) - განათლების ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების  

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 63 კრედიტის აღიარებით საერთაშორისო ურთიერთობების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 ლოლუა ანრი (პ/ნ 39001044566) - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსების 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 0 კრედიტის აღიარებით ევროპისმცოდნეობის საგანმანათ-

ლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 თევზაძე მაია (პ/ნ 61001080232) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

თურქეთისმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 102 კრედიტის აღიარებით 

ევროპისმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 



 შავიშვილი ელდარ (პ/ნ 61004055768) - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 3 კრედიტის აღიარებით 

ევროპისმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 

 

ვ) განათლების ფაკულტეტზე: 

 

 გიორგაძე სოფიკო (პ/ნ 61004068499) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური 

ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 50 კრედიტის აღიარებით დაწყებითი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 დუმბაძე ლინდა (პ/ნ 61006073106) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური 

ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამიდან 50 კრედიტის აღიარებით დაწყებითი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 

 

 

ზ) იურიდიული  ფაკულტეტზე: 

 

 სურმანიძე მარიკა (პ/ნ 61006071829) - ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამიდან 25 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 ირემაძე ედუარდი (პ/ნ 33001073574) - ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამიდან 6 კრედიტის აღიარებით სამართალმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 

თ) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე: 

 

 კონცელიძე  ნატო  (პ/ნ61006067262) – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის   

ფაკულტეტდან 7 კრედიტის აღიარებით მარკეტინგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების 

მე-2 სემესტრიდან; 

 კილაძე დიანა  (პ/ნ 61004069486) – განათლების ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 65 კრედიტის აღიარებით საბუღალტრო და საგადასახადო 

საქმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 ლორთქიფანიძე სოფიკო  (პ/ნ 61006069647) – განათლების ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 45 კრედიტის აღიარებით საბუღალტრო და საგადასახადო 

საქმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 გოგიტიძე ლაშა  (პ/ნ 61010018922) – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროინჟინერიის  

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 61 კრედიტის აღიარებით საბუღალტრო და საგადასახადო 

საქმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-4 სემესტრიდან; 

 ბესარიონ შანთაძე (პ/ნ 61009028894) - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ტრანსპორტის 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 40 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 მუხრან დიასამიძე (პ/ნ 61010017489) - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ტრანსპორტის 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 40 კრედიტის აღიარებით ფინანსების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 იგმალა მერაბი (პ/ნ 61001074358) - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამიდან 40 კრედიტის აღიარებით 

ფინანსების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 

 

 

 

 

 

 



ი) ტექნოლოგიური ფაკულტეტზე: 

 

 გელაძე ასლან  (პ/61009031879) - განათლების ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 12  კრედიტის აღიარებით ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 

სატყეო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

  კაიკაციშვილი    რუსლან (პ/ნ 61004069344) - ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან 45 კრედიტის აღიარებით  მშენებლობის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 

 

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

სახელმწიფო უნივერსიტეტში” ფაკულტეტებს  შორის  ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო  

პროგრამაზე  შიდა მობილობის  წესით  გადაყვანილი  იქნას: 

 

ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე: 

 

 წილოსანი თამთა (პ/ნ 61006078830) - ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის  საგანმანათლებლო 

პროგრამიდან 13 კრედიტის აღიარებით სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლების მე-2 სემესტრიდან; 

 

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

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

სტრუქტურულ  ერთეულებს; 

 

4. წინამდებარე  ბრძანება  14 თებერვლამდე  წარდგენილ  იქნეს  განათლების  ხარისხის   

განვითარების ეროვნულ  ცენტრში; 

 

5. ბრძანება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  მოქმედი  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  საქართველოს  

განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროსი  (მისამართი: ქ. თბილისი, დიმიტრი  უზნაძის  ქუჩა 

№52)  ოფიციალური  წესით  გაცნობის  დღიდან  ერთი  თვის  ვადაში; 

 

6. ბრძანება  ძალაში  შევიდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

რექტორის მოადგილე:                                                       ი. ბარამიძე    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


