
 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №06-01/10                                                                                        

ქ. ბათუმი                                     06 თებერვალი, 2019 წ. 

 

,,ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული გამოცემების  

(სამეცნიერო ჟურნალები, კრებულები და სხვა) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №111 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 1-ლი 

პუნქტის, ბსუ-ს წესდების მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტისა და სამეცნიერო კვლევების 

სამსახურის უფროსის თამარ მაჭუტაძის სამსახურებრივი ბარათის (MES 47417 21.01.2019) 

საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 
1. ,,ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული გამოცემების 

(სამეცნიერო ჟურნალები, კრებულები და სხვა) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №111 დადგენილებაში შევიდეს ცვლილება, 

კერძოდ: 

ა) ნუსხის მე-2 პუნქტის დასახელებად განისაზღვროს „ზუსტ მეცნიერებათა და 

განათლების  ფაკულტეტი“, ხოლო ამ პუნქტის ნუსხა ჩამოყალიბდეს დანართი 1-ის 

შესაბამისად; 

ბ) ნუსხის მე-4 პუნქტი ამოღებული იქნეს. 

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე და მომზადდეს 

კოდიფიცირებული ვერსია.   

3. დადგენილება დაეგზავნოს რექტორის მოადგილეებს და ბსუ-ს შესაბამის 

სტრუქტურულ ერთეულებს (სამეცნიერო კვლევების სამსახურს, იურიდიულ 

დეპარტამენტს, ფაკულტეტებს, სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს). 

4. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  ასოც. პროფესორი                                   მერაბ ხალვაში 
 



დანართი 1 

 

,,ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული გამოცემების (სამეცნიერო 

ჟურნალები, კრებულები და სხვა) ნუსხის მე-2 პუნქტი: 

 

,,2.. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების  ფაკულტეტი 

 

განათლების მიმართულებით: 

 

1.1. Web of Science (Clarivate Analytics) http://mjl.clarivate.com  

1.2. Scopus; https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015  

1.3.  ERIH (European Reference Index of the Humanities); 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true  

1.4.   SCImago Journal&Country Rank; http://www.scimagojr.com  

1.5. google Scholar; https://scholar.google.com/ 

  

ასევე:  

 

1. მეცნიერება და ცხოვრება. ISSN: 1987-9377.  თბილისი; www.tu.edu.ge 

2. ინტელექტუალი, ISSN1512-2530. http://www.inteleqtuali.ge  

3. განათლების მეცნიერება,  http://jes.org.ge   

4. ,,SEPIKE” scientific journal. 

(http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html)., 

5. International Academic Research Journal of Business and Management (Index Copernicus). 

Published by: Academic Research Publishers. ISSN: 2227-1287 (Print); Website: http://acrpub.com/ 

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულებით: 

1.1.Web of Science (Clarivate Analytics) 

http://mjl.clarivate.com 

1.2. Scopus; 

https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015 

1.3. ERIH (European Reference Index of the Humanities); 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true 

1.4.   SCImago Journal&Country Rank; 

http://www.scimagojr.com 

1.5. Andrea Razmadze Mathematical Institute of  I. Javakhishvili Tbilisi State University; 

http://rmi.tsu.ge 

1.6. Georgian Engineering News; http://www.tech.caucasus.net/gen/ 
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