
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება N01-08/31 

   ქ. ბათუმი                                                                                           17   აგვისტო  2011 წ.  

 

2010-2011 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ფინანსური დავალიანების გამო, რსუ–ს 

სტუდენტის სტატუსშეჩერებულ პირთა მიმართ გარკვეული შეღავათის განხორციელების 

შესახებ 

 

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

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 მუხლის, რსუ–ს წარმომადგენლობითი 

საბჭოს 2011 წლის 22 ივლისის #02 გადაწყვეტილება ,,სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე რსუ–ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის  #02 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე’’, საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 05 ივლისის #2143 

მოხსენებითი ბარათის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის 

დეკანის 2011 წლის 30 ივნისის #2106 მოხსენებითი ბარათისა და განათლებისა და მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 04 ივლისის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 1. 2010-2011 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ფინანსური დავალიანების გამო, რსუ–ს 

სტუდენტის სტატუსშეჩერებულ პირებზე  (დანართი 1) სტუდენტის სტატუსში აღდგენის შემდეგ, 

რსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 22 ივლისის #02 გადაწყვეტილების (სსიპ – შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის 

დამტკიცების თაობაზე რსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის  #02 

გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე) მოთხოვნები გავრცელდეს. 

2. ბრძანების განხორციელებაზე კონტროლი დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 

            3. ბრძანება საჯარო გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს რსუ-ს ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო 

ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფებზე, რისი უზრუნველყოფა დაევალოს შესაბამისი 

ფაკულტეტის მდივნებს, ასევე განთავსდეს რსუ-ს ვებ-გვერდზე და  გაზეთში ,,ბათუმის 

უნივერსიტეტი“; 

http://www.bsu.ge/ge/upload/danarti_3-268.pdf


         4. ბრძანების  რსუ-ს ვებ-გვერდზე განთავსების უზრუნვეყოფა დაევალოს საინფორმაციო-

ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს, ხოლო გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“ 

გამოქვეყნება - გაზეთის რედაქტორს; 

 5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (მისამართი: ქ. თბილისი, 

დიმიტრი უზნაძის ქ. №52) მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში; 

6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე 

   

 რექტორი, პროფესორი                                                             ა.ბაკურიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 1 

 

საინჟინრო–ტექნოლოგიური  ფაკულტეტის სტუდენტები  

 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, კურსი, სწავლების საფეხური 

1. მამუკა შარაშიძე სამოქალაქო მშენებლობა, მე–3 კურსი–

პროფესიული 

2. თეა ბოლქვაძე ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია, მე–3 კურსი–

პროფესიული 

3. რუსუდან ტაკიძე ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია, მე–3 კურსი–

პროფესიული 

4. ირაკლი ბერაია ელექტროენერგეტიკა, მე–3 კურსი–

პროფესიული 

5. არმაზ ხოზრევანიძე სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, მე–

3 კურსი–ბაკალავრიატი 

6. გელა ხარაძე სამოქალაქო მშენებლობა, პირველი კურსი–

პროფესიული 

7. გელა ცეცხლაძე სამოქალაქო მშენებლობა, მე–2 კურსი–

პროფესიული 

8. გენადი აბაშიძე სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა,მე–2 

კურსი–ბაკალავრიატი 

9. ტარიელ ზოიძე ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია, მე–2 

კურსი–ბაკალავრიატი 

10. გიორგი კაჭარავა გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა, მე–3 

კურსი–ბაკალავრიატი 

 

 

 

 



 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის 

სტუდენტები  

 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, კურსი, სწავლების საფეხური 

1. თამთა ქათამაძე სამართალმცოდნეობა, პირველი კურსი–

ბაკალავრიატი 

2. სალომე ხანთაძე სამართალმცოდნეობა, მეორე კურსი–

ბაკალავრიატი 

3. ემზარ  გორგაძე სამართალმცოდნეობა, მე–3 კურსი –ბაკალავრიატი 

4. ლია გოგრაჭაძე სამართალმცოდნეობა, მე–3 კურსი–

ბაკალავრიატი 

5. მარიამ ცინცქილაძე სამართალმცოდნეობა, მე–3 კურსი–

ბაკალავრიატი 

6. ივლიტა მაკარაძე სამართალმცოდნეობა, მე–4 კურსი–

ბაკალავრიატი 

7. ირმა დევაძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე, მე–

3 კურსი– ბაკალავრიატი 

8. თამარ გოგიძე საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე, 

პირველი კურსი–ბაკალავრიატი 

9. ქეთევან  შერვაშიძე საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე, მე–2 

კურსი–ბაკალავრიატი 

10. დავით ჭანტურია ფსიქოლოგია, პირველი კურსი–

ბაკალავრიატი 

11. ინგა თხილაიშვილი ფსიქოლოგია, პირველი კურსი–

ბაკალავრიატი 

12. ბექა ცეცხლაძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე, მე–

2 კურსი– ბაკალავრიატი 

13. თემურ ჯაფარიძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე, მე–

2 კურსი– ბაკალავრიატი 



14. თამუნა გოგმაჩაძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე, მე–

3 კურსი– ბაკალავრიატი 

15. ნათია ლორია საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე, მე–2 

კურსი–ბაკალავრიატი 

16. მიხეილ მჭედლიშვილი საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე, მე–3 

კურსი–ბაკალავრიატი 

17. თამთა ჩახვაძე ფინანსები და საბანკო საქმე, მე–2 კურსი–

მაგისტრატურა 

18. ედნარ ხოზრევანიძე ფინანსები და საბანკო საქმე, მე–2 კურსი–

მაგისტრატურა 

19. პაატა მოსიაშვილი კერძო სამართალი, პირველი კურსი–

მაგისტრატურა 

20. მირზა ნოღაიდელი ბიზნეს კომუნიკაციების მენეჯმენტი, 

პირველი კურსი–მაგისტრატურა 

21. მამუკა ბოლქვაძე მარკეტინგი–მაგისტრატურა 

22. თენგიზ ქათამაძე მარკეტინგი–მაგისტრატურა 

23. მადონა ხიმშიაშვილი მარკეტინგი–მაგისტრატურა 

24. დავით როინიშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება–მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტის სტუდენტები  

 

 

№ სახელი გვარი სპეციალობა, კურსი, სწავლების საფეხური 

1. დალი ბერიძე დაწყებითი განათლების მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 



2. სოფიკო  დავითაძე დაწყებითი განათლების მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 

3. მელანო დიასამიძე დაწყებითი განათლების მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 

4. ნინო კაციტაძე დაწყებითი განათლების მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 

5. ნათია არძენაძე დაწყებითი განათლების მე–3 კურსი–

ბაკალავრიატი 

6. მადონა ივანაძე მათემატიკა,  პირველი კურსი–ბაკალავრიატი 

7. დავით კიზირია მათემატიკა,  პირველი კურსი–ბაკალავრიატი 

8. ირაკლი ტუღუში მათემატიკა,  პირველი კურსი–ბაკალავრიატი 

9. სალომე კოჩაძე მათემატიკა,  მეორე კურსი–ბაკალავრიატი 

10. ჯაბა აბულაძე მათემატიკა,  მეოთხე კურსი–ბაკალავრიატი 

11. ზაურ ბოლქვაძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები, პირველი 

კურსი–პროფესიული 

12. ზაზა ცისკარაძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მე–3 

კურსი–პროფესიული 

13 ზაზა გაბაიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მე–4 კურსი 

14. ცეზარ ბერიძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მე–3 კურსი–

პროფესიული 

15. თემურ მიქაია ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მე–3 კურსი–

პროფესიული 

16. მარიეტა აბაშიძე ქიმია მე–2 კურსი–ბაკალავრიატი 

17. ზურაბ ლელაძე ფიზიკური გეოგრაფია მე–3 კურსი–

ბაკალავრიატი 

18. მუხრან გვიანიძე ფიზიკური გეოგრაფია მე–3 კურსი–

ბაკალავრიატი 

19. ლია აბესლამიძე ფიზიკური გეოგრაფია მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 

20. ქეთინო მიქავა ფიზიკური გეოგრაფია მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 



21. თეონა გორგაძე ფიზიკური გეოგრაფია მე–2 კურსი–

ბაკალავრიატი 

22. ინდირა ვარშანიძე ბიოლოგია მე–2 კურსი–ბაკალავრიატი 

23. მზიური ჯინჭარაძე  ეკოლოგია მე–2 კურსი–ბაკალავრიატი 

24. ლიზა ფუტკარაძე საფაკულტეტო პირველი კურსი 

(ჰუმანიტარული მიმართულება) 

25. მარიამ ბარამიძე ქართული ენა და ლიტერატურა, მე–2 კურსი 

26. თეონა კოჩალიძე ქართული ენა და ლიტერატურა, მე–3 კურსი 

27. ნანა ქავჯარაძე ქართული ენა და ლიტერატურა, მე–3 კურსი 

28. სალომე  შოთაძე ქართული ენა და ლიტერატურა, მე–3 კურსი 

29. მაია ვერძაძე ინგლისური ენა და ლიტერატურა, პირველი 

კურსი 

30. თამილა გვიანიძე ინგლისური ენა და ლიტერატურა,მე–3 კურსი 

31. მარინე ცინცაძე ინგლისური ენა და ლიტერატურა,მე–3 კურსი 

32. ეკატერინე გოგუაძე ინგლისური ფილოლოგია, პირველი კურსი–

მაგისტრატურა 

33. დავით ინაიშვილი ინგლისური ენა/მთარგმნელ–რეფერენტი, მე–

3 კურსი 

34. ნინო ქათამაძე საფაკულტეტო, პირველი კურსი 

35. თამთა  ქარცივაძე საფაკულტეტო, პირველი კურსი 

36. ნიკა კვარაცხელია აღმოსავლეთმცოდნეობა, მე–3 კურსი 

37. თეა კილაძე საექთნო საქმე, პირველი კურსი 

38. ირინა ცეცხლაძე საექთნო საქმე, მე–2 კურსი 

39. ინდირა დუმბაძე საექთნო საქმე, მე–3 კურსი 

40. ანა ხარებავა საექთნო საქმე, მე–3 კურსი 

41. ბეჟანი ნადირაძე ფარმაცია, პირველი კურსი 

42. თამარ ბალაძე ფარმაცია, მე–2 კურსი 

43. თამრიკო გორგაძე ფარმაცია, მე–2 კურსი 



44. ნატალია ხარშილაძე სამკურნალო საქმე, მე–2 კურსი 

45. რომან ლომიძე სამკურნალო საქმე, მე–4 კურსი 

46. ქრისტინე როდინაძე სტომატოლოგია, მე–2 კურსი 

47. გურანდა დიასამიძე სტომატოლოგია, მე–4 კურსი 

 

 

 

 

 


