
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება № 01-10/12 

            ქ. ბათუმი                                                                         31 იანვარი,  2019 წ 

 

კოდიფიცირებული 

 

ბსუ-ს დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო ოთახების  განსაზღვრის 

შესახებ 

 

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-24-ე მუხლების, ბსუ-ს 

წესდების მე–15  მუხლის, ბსუ-ს შინაგანაწესის და ,,ბსუ-ში ხანძარსაწინააღმდეგო 

უსაფრთხოების ინსტრუქციისა და საევაკუაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 6 ნოემბრის N01-11/89 ბრძანებისა და 

ბსუ-ს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის, როლანდ 

ხალვაში 2019 წლის 28 იანვრის N81146 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 

1.  ბსუ-ში 2018 წელს ჩატარებული სარემონტო სამუშაოებისა და გარკვეული 

სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის შედეგად ბსუ-ს დამხმარე 

სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო ოთახები განისაზღვროს დანართი 1-ის 

შესაბამისად.   

2. ბრძანების დანართი 1-ში აღნიშნული სამუშაო ოთახების შესახებ ინფორმაცია 

აისახოს ბსუ-ს ვებგვერდზე ველში ,,დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები“, 

თითოეული სტრუქტურის სამუშაო აღწერილობასთან ერთად. 

3. მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტმა უზრუნველყოს 

სტრუქტურული ერთეულების პერსონალის ამ ბრძანების შესაბამისად 

განსაზღვრული სამუშაო ოთახებში განთავსებული ნივთების (ავეჯი და ტექნიკური 

აღჭურვილობა) აღწერა შესაბამისი მოსარგებლეების მითითებით და არაუგვიანეს 

2019 წლის 1 მარტისა წარმოდგენილი იქნეს აღწერის შედეგების ამსახველი შესაბამისი 

სამსახურებრივი ბარათი. 

4. ბრძანება დაეგზავნოს ბსუ-ს სტრუქტურულ ერთეულებს და განთავსდეს  ბსუ-ს 

ოფიციალურ ვებგვერდზე.   

       5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                               ჯემალ ანანიძე 



(ცვლილება ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

 2019 წლის 31 იანვრის N01-10/13 ბრძანებით) 

 

,,ბსუ-ს დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო ოთახების  განსაზღვრის 

შესახებ“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 31 იანვრის N 01-10/12 

ბრძანების  

დანართი 1 
 

ბსუ-ს დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო ოთახები განლაგებულია 

ქალაქი ბათუმში, ნინოშვილის/რუსთაველის 35/32 -ში I, II და III კორპუსებში და  

ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქ. N12-ში  მდებარე IV კორპუსში  

 

რექტორის აპარატი 

 კორპუსი I, მე-2 

სართული, რექტორის 

მისაღებთან 

აკადემიური საბჭოს სამდივნო 

კორპუსი I, მე-2 

სართული, ოთახი 

N30 

წარმომადგენლობითი საჭოს სამდივნო 

კორპუსი III, ოთახი  

N 405 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნო 

კორპუსი I, მე-3 

სართული,  ოთახი 

N49 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი 

 კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახი N3 

საფინანსო - ეკონომიკური დეპარტამენტი (მათ შორის აღრიცხვა-

ანგარიშგების სამსახური) 

 

  

  კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახები 

N 5,6,7,9,10,11 (მათ 

შორის უფროსი N9-

ში, მთავარი 

ბუღალტერი N10-ში, 

ხოლო სტუდენტთა 

სწავლის საფასურის 

აღრიცხვაზე 

პასუხისმგებელი 

პირი N5-ში). 

საფინანსო - ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამსახური 

კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახები 

N 4 და 12 (მათ შორის 

სამსახურის უფროსი 

N12-ში, . 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი 

კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახები 

N8 (უფროსი) და 



კორპუსი III, ოთახი 

N9 

 დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება 

 კორპუსი II, პირველი 

სართული, ოთახი  

N107 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახი N2     

კანცელარია 

  კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახი N1 

იურიდიული დეპარტამენტი 

 კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახები 

N 3 და N13  (მათ 

შორის უფროსი N3-

ში. 

დიპლომების გაცემისა და რეესტრის სამსახური  

კორპუსი III, ოთახი  

N   403  და N406 

 სასწავლო პროცესის დეპარტამენტი       

კორპუსი I, პირველი 

სართული, ოთახი 

N19 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური 

კორპუსი I, მე-2 

სართული, ოთახი 

N33 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 

კორპუსი I, მე-3 

სართული, ოთახი 

N57 

ბსუ-ს გამომცემლობა (და მისი ქვესტრუქტურული ერთეული - სტამბა) 

კორპუსი III, ოთახები  

N 310, და N312 

(ხოლო სტამბა - 

კორპუსი IV, 

პირველი სართული). 

სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის  

 დეპარტამენტი (და მისი განყოფილებები). 
კორპუსი I, პირველი 

სართული. 

ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრი 

კორპუსი IV, ოთახები 

N305 , N311, N312 - 

საგამოცდო 

პროცესისათვის, N301 

- სპეციალისტები, 

ცენტრის უფროსი 

N306 

სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა 

დეპარტამენტი 

კორპუსი I, მე-2 

სართული, ოთახი 

N35 

სამეცნიერო კვლევების სამსახური 

კორპუსი III, ოთახი  

N 2 



 

 

 

 

ბსუ-ს ილია ჭაჭავაძის ბიბლიოთეკა 

კორპუსი I, მე-3 

სართული, ოთახები 

N400, 402, 403. 

სამრეწველო ინფორმაციების ლაბორატორია  " FAB LAB BSU " 

 კორპუსი IV, 

ოთახები    N211 დაN 

212 

პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების  ცენტრი 

 კორპუსი III, ოთახი  

N 404 დაN 402. 

წამყვანის სპეციალისტი (რექტორის მოადგილეების)  

კორპუსი I, მე-2 

სართული  


