
 

 
 

 

 
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წ  ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ო ბ ი თ ი    ს ა ბ ჭ ო 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  № 08 
ქ. ბათუმი                                         27 ივლისი,  2017წ. 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურის დამტკიცების თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ–ს 

წესდების მე–10, 23-24-ე მუხლების და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის 

საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

 

1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა 

დანართის შესაბამისად (დანართი  1) და ამოქმედდეს 2017 წლის 1 

სექტემბრიდან. 

2. გადაწყვეტილება  გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

3. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

პროფესორი                                                                                დ.ბარათაშვილი 
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კლინიკა „ბსუ დენტი“  

სამრეწველო 
ლაბორატორია „ფაბ-ლაბი“ 
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