
 

    საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

ბრძანება N 01–11/9  

ქ. ბათუმი                                                              31 იანვარი, 2014 წ 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვის წარმოებისათვის 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ 

 

      ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23–ე და 24-ე მუხლების, ბსუ-ს 

წესდების მე-15 მუხლის,  ბსუ-ს შინაგანაწესისა და ბსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2014 წლის 31 იანვრის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

1.      ბსუ-ს პერსონალის სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვის წარმოების 

მიზნით ბსუ-ს ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებულ ჟურნალში (ფორმაში)  

დასაქმებულთა ხელმოწერები შესრულდეს შინაგანაწესითა 

(ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მიერ) ან/და ბსუ-ს 

რექტორის ბრძანებებით (აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ) 

სამუშაოზე გამოცხადებისათვის განსაზღვრულ დროს და თანდართული 

დანართში მითითებულ ოთახებში (დანართი 1).  

2.      კონტროლი ამ ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურს. 

3.      ასევე ბრძანება განთავსდეს კანცელარიის საინფორმაციო დაფაზე და ბსუ–ს 

ვებ–გვერდზე საჯარო გაცნობის მიზნით. 

4.      ბრძანება ძალაშია 2014 წლის 3 თებერვლიდან; 

 

    ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                  ედიშერ ჩავლეიშვილი 



 

ადმინისტრაციული ხელმძღვანელის 2014 წლის  

31 იანვრის №01-11/9 ბრძანების 

დანართი 1 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტები ოთახის ნომრები 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი 

40 

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპ-ის 

აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 

48 

ქართული ფილოლოგიის დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

47 

ევროპეისტიკის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

39 

სლავისტიკის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

22 

ფილოსოფიის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

24 

 

განათლების ფაკულტეტი 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტები ოთახის ნომრები 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალი, 

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

53 

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი დეპ-

ის აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 

321 

 

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტი ოთახის ნომრები 



ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი 

228 

მათემატიკის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

212 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

222 

ფიზიკის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

410 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტი ოთახის ნომრები 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი 

315 

გეოგრაფიის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

324 

ბიოლოგიის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

312 

ქიმიის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 115 

სტომატოლოგიის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

საერთო საცხოვრებლის I სართული 

საბაზისო მედიცინის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

117 

კლინიკური ქირურგიის დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

რეფერალური საავადმყოფო 

კლინიკური თერაპიის დეპ-ის აკადემიური და მოწვეული 

მასწავლებელი 

320 

ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

218 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტი ოთახის ნომრები 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი (ინჟინერიის მიმართულებით) 

დაცვის ოთახი I სართული 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი (აგრარული მიმართულებით) 

დეკანატი (მწვანე კონცხის) 

ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო მენეჯმენტის დეპ-ის IV სართული 



აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

210 

აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპ-ის აკადემიური 

და მოწვეული მასწავლებელი 

307 (მწვანე კონცხის) 

აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპ-ის 

აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 

405 (მწვანე კონცხის) 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა  

და სამართალმცოდნეობის 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტი ოთახის ნომრები 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი 

524 

სოციალურ მეცნიერებათა დეპ-ის აკადემიური 

და მოწვეული მასწავლებელი 

417 

იურიდიულ მეცნიერებათა დეპ-ის აკადემიური 

და მოწვეული მასწავლებელი  

521 

ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის 

დეპარტამენტის დეპ-ის აკადემიური და 

მოწვეული მასწავლებელი 

519 

ეკონომიკური პოლიტიკისა ბიზნესის დეპ-ის 

აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 

419 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

ადმინისტრაცია და დეპარტამენტი ოთახის ნომრები 

ტურიზმის ადმინისტრაციული, დამხმარე, 

აკადემიური და მოწვეული მასწავლებელი 

123 

 

 

ბსუ-ს ადმინისტრაცია და სხვა სტრუქტურები 

 



რექტორის აპარატი; 

რექტორის მოადგილეები; 

რექტორის მდივან-რეფერენტი; 

აკადემიური საბჭოს სამდივნო; 

საგარეო ურთიერთობათა და სტრატეგიული 

განვითარების სამსახური; 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 

კომუნიკაციების სამსახური; 

პრესსამსახური; 

 

 

 

რექტორის სამდივნო 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და  

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს 

უფროსი; 

კანცელარია; 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური; 

ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

იურიდიული დეპარტამენტი; 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი; 

გაზეთ „ბათუმის უნივერსიტეტის“ რედაქცია; 

ადმინისტრაციის ხელმღვანელის მდივან-

რეფერენტი; 

რექტორის მოადგილის მდივან-რეფერენტი; 

 

 

მე-3 ოთახი 

მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი 

მე-4 ოთახი 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა; 

სტამბა; 

სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის 

დეპარტამენტი. 

 

213-ე ოთახი 

სტუდენტთა მომსახურებისა და მხარდაჭერის 

სამსახური 

46-ე ოთახი 

გამოცდებისა და უნარჩვევების შეფასების 

ცენტრი 

209 -ე ოთახი 

ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკა 

ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების 

ინსტიტუტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი 

44-ე ოთახი 

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი 

მე-5 ოთახი 

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტის ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი 

207-ე ოთახი 

სტუდენტთა  საცხოვრებლის ადმინისტრაცია 

და დამხმარე პერსონალი 

დირექტორის კაბინეტი (მწვანე კონცხი) 

 


