
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება №01-08/251 

ქ. ბათუმი                                                                               22 აპრილი,  2019 წ 

 

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დავალიანების 

მქონე ზოგიერთი სტუდენტისათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ 

 

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

პუნქტის, ბსუ-ს წესდების მე–13 და 66–ე  მუხლების, საქართველოს ზოგადი ადმი-

ნისტრაციული კოდექსის 53-56-ე, 72-78-ე, 95-101-ე მუხლების, ბსუ-ს აკადემიური საბ-

ჭოს 2015 წლის 08 ოქტომბრის №111 დადგენილებით დამტკიცებული „სასწავლო პრო-

ცესის მარეგულირებელი წესის“, ბსუ–ს წარმომადგენლობითი   საბჭოს 2015 წლის  29 

სექტემბრის №06 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იური-

დიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუ-

დენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის’’, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018-2019 

სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ’’ ბსუ-ს აკადემიური 

საბჭოს 2018 წლის 28 ივნისის №64 დადგენილების (ცვლილება N113 დადგენილება, 

11.10.2018 წ), ,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ბსუ-ს 

საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ’’ ბსუ-ს  რექტორის 2018 წლის 04 

სექტემბრის №01-08/110 ბრძანების, ,,2018 წლის ოქტომბერში აკრედიტირებულ  

„ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 21 თებერვლის N06-01/20 დადგენილების, ,,ბსუ-ს ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის "მარკეტინგის", "მენეჯმენტის", "ფინანსების" და 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამების სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის 

ამავე ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" აკრედიტირებულ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე რიგგარეშე შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის 

შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 11 მარტის N01-08/62 ბრძანების, ბსუ-ს 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის  16 აპრილის MES 6 19 

00439632, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 16 აპრილის MES 5 19 

00436481, ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 16 აპრილის MES 3 19 00439053, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 17 

აპრილის  MES 2 19 00443426,  იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილის მ/შ 2019 წლის 18 აპრილის MES 4 19 00450899, ზუსტ 



მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის  2019 წლის 01 აპრილის MES 7 

19 00377588, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის 2019 წლის 01 აპრილის MES 6 19 

00377118 მოხსენებითი ბარათების, საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტის 

მონაცემებისა და სტუდენტების განცხადებების საფუძველზე, 

                                                                     

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 

1. ბსუ-ს სტუდენტებს (დანართი №1),  რომელთაც ერიცხებათ 2018-2019 სასწავლო 

წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დავალიანება (არ გადაუხდიათ 

შემოდგომის სემესტრის  მეორე ან/და მესამე ეტაპზე გადასახდელი თანხა) შეუჩერდეთ 

ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსი 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან 

(2019 წლის 4 მარტიდან). 

2. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი სასწავლო წლის სტუდენტ 

თორნიკე დუმბაძეს (პ/ნ 61004064509) (2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრში ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამიდან  ამავე 

ფაკულტეტის ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე რიგგარეშე მობილობით ჩარიცხული პირი), რომელმაც პირადი 

განცხადებით  მოითხოვა  2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის 

საფასურის გადახდის გადავადება, მიეცეს შესაძლებლობა მასზე რიცხული 

დავალიანება დაფაროს 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, 

მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურთან ერთად (თანაბრად გადანაწილდეს ამავე 

სემესტრში განსაზღვრული სწავლის საფასურის ეტაპობრივ გადასახდელად) და ბსუ-

ს სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდეს 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრში ადმინისტრაციული წარმოებისათვის დადგენილ ვადებში ფინანსური 

დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში. 

3. ბსუ-ს სტუდენტებს (დანართი №2),  რომლებსაც არ გადაუხდიათ 2018-2019 

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მეორე ან/და მესამე ეტაპზე გადასახდელი 

სწავლის საფასური, გაიარეს აკადემიური რეგისტრაცია 2018-2019 სასწავლო წლის 

გაზაფხულის სემესტრში (მონაწილეობენ სასწავლო პროცესში) და არ გადაუხდიათ 

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პირველ ეტაპზე გადასახდელი 

სწავლის საფასურიც, შეუჩერდეთ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი ბსუ-ს რექტორის 2019 

წლის 15 აპრილის №01-08/245 ბრძანებით განსაზღვრულ ადმინისტრაციული 

წარმოების პროცესის დასრულების შემთხვევაში თუკი არ ექნებათ გადახდილი 

ფინანსური დავალიანება.  

4. ბრძანება აისახოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში. 

5. ბრძანება საჯარო გამოცხადების მიზნით გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ფაკულტეტების 

დეკანატებთან და კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილებზე (საინფორმაციო 

დაფებზე), ასევე განთავსდეს  ბსუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე (პირადი ნომრების 

გარეშე). 

6. ბრძანება დაეგზავნოს ბსუ-ს სტუდენტებს სტუდენტური პორტალის მეშვეობით და 

განთავსდეს მათ პირად საქმეებში. 



7. ბრძანება გასაცნობად და აღსასრულებლად დაეგზავნოს საფინანსო-ეკონომიკურ 

დეპარტამენტს, სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, სტუდენტთა კარიერული 

განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს და ფაკულტეტებს. 

8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის 

საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30). 

9. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

 

           რექტორი, ასოცირებული პროფესორი                                          მერაბ ხალვაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის 

დავალიანების მქონე ზოგიერთი სტუდენტისათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის  ----- აპრილის №    ----------   

ბრძანების  

დანართი 1 

 

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის 

დავალიანების მქონე პირები, რომლებსაც 2019 წლის 4 მარტიდან შეუჩერდათ ბსუ-ს 

სტუდენტის სტატუსი:  

 

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 16  სტუდენტი; 

2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე - 21 სტუდენტი; 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე - 10 

სტუდენტი; 

4. ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე - 1 სტუდენტი; 

5. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 23 სტუდენტი; 

6. ტურიზმის ფაკულტეტზე - 20 სტუდენტი; 

7. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტზე - 8. 

 
              სულ - 99 სტუდენტი. 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  დარჩიძე ზვიად ტურიზმი პირველი ბაკალავრიატი 

2.  
მადოიშვილი 

დათა 
ტურიზმი პირველი ბაკალავრიატი 

3.  ქოჩიშვილი მაია ტურიზმი პირველი ბაკალავრიატი 

4.  საგინაძე ნიკა ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

5.  მელიმონაძე ანნა ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

6.  ჯინერი ანიტა ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 



7.  კაკაბაძე მიშა ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

8.  ცეცხლაძე თამუნა ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

9.  
შინჯიკაშვილი 

აკაკი 
ტურიზმი მეორე ბაკალავრიატი 

10.  ვერულიძე უჩა ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

11.  ჩემია ჯანი ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

12.  მახარაძე თედო ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

13.  ცეცხლაძე მამუკა ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

14.  სალაძე რამაზ ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

15.  დიასამიძე ლიანა ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

16.  მურვანიძე თეონა ტურიზმი მესამე ბაკალავრიატი 

17.  იაკობაძე ჯეირან ტურიზმი მეოთხე ბაკალავრიატი 

18.  შავლიძე ნინო ტურიზმი მეოთხე ბაკალავრიატი 

19.  ფერსელიძე ნათია ტურიზმი მეოთხე ბაკალავრიატი 

20.  
ტარიელაძე 

თორნიკე 
ტურიზმი მეოთხე ბაკალავრიატი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1. დუმბაძე მარიამ 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

2. ჯინჭარაძე ლიკა 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

3. შალიკაძე თეა 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

4. კაკულია სალომე 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

5. ორაგველიძე ანა 
ინგლისური 

ფილოლოგია 
მესამე ბაკალავრიატი 

6. კობალაძე თინა ფილოსოფია მეორე ბაკალავრიატი 

7. ზოიძე თორნიკე ფილოსოფია მეორე ბაკალავრიატი 

8. 
იაკუბიძე 

თინათინ 
ისტორია მესამე ბაკალავრიატი 

9. კუჭავა ანა ისტორია მესამე ბაკალავრიატი 

10. ვანიძე ხატია თარგმანმცოდნეობა პირველი ბაკალავრიატი 

11. მახარაძე ისმინაზ 
ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

12. ჩაჩანიძე   თამარი 
თურქული 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 



13. ანთაძე ტარიელ 
თურქეთისმცოდნე

ობა 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

14. 
ხავლოშვილი 

მაგდანა 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე ბაკალავრიატი 

15. 
ჯაყელიძე ნათია 

 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე ბაკალავრიატი 

16. აბაშიძე ეკა 
რუსული 

ფილოლოგია 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1. კობალაძე 

გიორგი 

საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე პირველი ბაკალავრიატი 

2. მელაძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე ბაკალავრიატი 

3. 

ლაფაჩიშვილი 

ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე ბაკალავრიატი 

4. 

დიასამიძე 

თამარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეოთხე ბაკალავრიატი 

5. 

თავდგირიძე 

თათია მარკეტინგი მეორე ბაკალავრიატი 

6. 

თავართქილაძე 

ვიტალი 
ფინანსები 

პირველი ბაკალავრიატი 

7. 

ჩუთლაშვილი 

ანა 
ფინანსები 

პირველი ბაკალავრიატი 

8. 

პატარაია 

გიორგი 
ფინანსები 

მეორე ბაკალავრიატი 

9. 
ჯაიანი ჯემალ ფინანსები მეოთხე ბაკალავრიატი 

10. 

მალაზონია 

ირაკლი 
ფინანსები 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

11. 

ცეცხლაძე 

გიორგი 
მენეჯმენტი 

მეორე ბაკალავრიატი 

12. 
მესხიძე ზურა მენეჯმენტი მესამე ბაკალავრიატი 

13. 

ჯიჯავაძე 

სულხან 
მენეჯმენტი 

მეოთხე ბაკალავრიატი 



14. 

აბაშიძე 

სანდრო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება პირველი მაგისტრატურა 

15. 

ბოლქვაძე 

თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება პირველი მაგისტრატურა 

16. 
დევაძე ლაშა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე მაგისტრატურა 

17. 

თურმანიძე 

თორნიკე ეკონომიკა პირველი მაგისტრატურა 

18. 

შანთაძე 

შავლეგ ეკონომიკა პირველი მაგისტრატურა 

19. 

 

ღლონტი 

დავით 

ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი მაგისტრატურა 

20. 

 

ხაბაძე დათო 

ფინანსები და 

საბანკო  საქმე პირველი მაგისტრატურა 

21. 

 

ბექა სურმანიძე 

ფინანსები და 

საბანკო  საქმე მეორე მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 ართმელაძე ზაზა მედიცინა მეხუთე ერთსაფეხურიანი 

2 კვაჭაძე მიხეილ სტომატოლოგია მესამე ერთსაფეხურიანი 

3 კვაჭაძე ქეთევან სტომატოლოგია მესამე ერთსაფეხურიანი 

4 
ჩანტლაძე 

სალომე 
სტომატოლოგია მეხუთე ერთსაფეხურიანი 

5 ჯაიანი გვანცა ფარმაცია პირველი ბაკალავრიატი 

6 შაინიძე ანა 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

7 
გუმბერიძე 

მარიკა ეკოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

8 დუმბაძე გიორგი გეოგრაფია მეორე ბაკალავრიატი 

9 ძნელაძე ირინა ბიოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

10 ქაჯაია ლაშა ეკოლოგია პირველი მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

იურიდიული და სოციალურ   მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 გორგილაძე გელა სამართალმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

2 ირემაძე თემურ სამართალმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

3 ქათამაძე ნიკა სამართალმცოდნეობა მეოთხე ბაკალავრიატი 

4 მიქაძე თამარ სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

5 სადრაძე თეონა სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

6 სურმანიძე 

თამილა 

სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

7 ჭანუყვაძე მიხეილ სამართალმცოდნეობა მესამე ბაკალავრიატი 

8 ბარაბაძე დავით სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

9 დავითაძე თამარ სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

10 სიამაშვილი 

თორნიკე 

სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

11 ჩიქოვანი 

ეკატერინე 

სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

12 ხიმშიაშვილი 

ნოდარ 

სამართალმცოდნეობა მეორე ბაკალავრიატი 

13 ბაქრაძე ქრისტინა სამართალმცოდნეობა პირველი ბაკალავრიატი 

14 ქაჯაია მერაბ სამართალი პირველი მაგისტრატურა 

15 შარაძე დავით სამართალი პირველი მაგისტრატურა 

16 დუმბაძე ლილე ფსიქოლოგია პირველი ბაკალავრიატი 

17 
კოპალეიშვილი 

ნათია 
ფსიქოლოგია პირველი ბაკალავრიატი 

18 გობაძე ია ფსიქოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

19 კაჭარავა ნიკა ფსიქოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

20 საფაროვი ლანა ფსიქოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 



21 

გოგიბერიძე  

ხატია ფსიქოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

22 დუმბაძე მარინე ფსიქოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

23 

გურგენიძე დიანა საერთ.ურთიერთობე

ბი 

მეორე ბაკალავრიატი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 დარჩიძე მალვინა ტელეკომუნიკაცია პირველი ბაკალავრიატი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                   ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა  

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  
ხითარაშვილი 

მარიამ 

მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

2.  
ბერიძე ხატია მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

3.  
დარცმელია 

გიორგი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

მეოთხე ბაკალავრი 

4.  
ძიძიგური 

ირაკლი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

პირველი ბაკალავრი 

5.  
ჯიჯავაძე 

ნიკოლოზ 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

პირველი ბაკალავრი 

6.  
ჭაღალიძე ელზა დაწყებითი 

განათლება 

მესამე ბაკალავრი 

7.  
ჯაიანი სალომე დაწყებითი 

განათლება 

მეორე ბაკალავრი 

8.  
კვიტაიშვილი 

ნინო 

დაწყებითი 

განათლება 

მეორე ბაკალავრი 

9.  
 

მეგრელიძე კახა 

ბიზნეს 

ინფორმატიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის 

დავალიანების მქონე ზოგიერთი სტუდენტისათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის  ----- აპრილის №    ----------   

ბრძანების  

დანართი 2 

 

ბსუ-ს 6 (ექვსი) სტუდენტი, რომლებსაც არ გადაუხდიათ 2018-2019 სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრის მეორე ან/და მესამე ეტაპზე გადასახდელი სწავლის საფასური, 

გაიარეს აკადემიური რეგისტრაცია 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრში (მონაწილეობენ სასწავლო პროცესში) და არ გადაუხდიათ 2018-2019 

სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პირველ ეტაპზე გადასახდელი სწავლის 

საფასურიც (შეუჩერდეთ ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 15 

აპრილის №01-08/245 ბრძანებით განსაზღვრული ადმინისტრაციული წარმოების 

პროცესის დასრულების შემთხვევაში თუკი არ ექნებათ გადახდილი ფინანსური 

დავალიანება.  
 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1. 
კოჩალიძე 

ირაკლი 
ტურიზმი მეოთხე ბაკალავრიატი 

 

 

 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 შაინიძე თამუნა ეკოლოგიაა პირველი ბაკალავრიატი 

2 
აბესლამიძე 

ლილე 

ფიზიკური 

მედიცინა და 
პირველი ბაკალავრიატი 



სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

 

 

 

 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

 

№ გვარი, სახელი საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 სურმანიძე თემურ 

სამართალმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 ლოსაბერიძე მაგდა 
სასურსათო  

ტექნოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

2 ყურშუბაძე მირზა 
აგროეკოლოგია, 

მცენარეთა დაცვა 
მეორე დოქტორანტურა 

 

 

 

 

 

 


