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საჯარო ლექცია თემაზე: 
„მსოფლიოს მდგრადი განვითარების გამოწვევები”

არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფე-
სორმა რობერტ მელნიკმა საჯარო ლექცია წაიკითხა 
თემაზე: „მსოფლიოს მდგრადი განვითარების გა-
მოწვევები: საჯარო პოლიტიკის ფუნქცია საქართ-
ველოში”. ლექციას შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტები, პროფესორ-მასწავ-
ლებლები, მკვლევრები და არასამთავრობო ორგანი-
ზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მდგრადი 
განვითარების ექსპერტი უნივერსიტეტს აღმოსავ-
ლეთ-დასვლეთის მართვის ინსტიტუტისა და ამერი-
კის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სააგენ-
ტო "USAID"-ის მხარდაჭერით ეწვია.

ზაფხულის ღია ახალგაზრდული თეატრის სპექტაკლი - 
„სასეირო ოინი” გაიმართა
უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტური 

თვითმმართველობის ინიციატივით იტა-
ლიელი კომედიოგრაფის კარლო გოლდო-
ნის „სასეირო ოინის” ჩვენება გაიმართა. 
რეჟისორ ოთარ ქათამაძის სპექტაკლ-
ში პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად 
სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც 
მონაწილეობდნენ. „Comedia del arte”-ს 
სტილში დადგმული წარმოდგენა ქალაქ 
ბათუმის მერიის ახალგაზრდობის საქ-
მეთა მუნიციპალური პროგრამის ფარგ-
ლებში შედგა, რომლის მიზანია ნიჭიერი, 
შემოქმედებითი უნარის მქონე ახალგაზრ-
დების მხარდაჭერა და მათი წარმოჩენა. 

„ზაფხულის ღია ახალგაზრდულმა თეატ-
რმა” რამდენიმე თვის განმავლობაში ქა-
ლაქის ბულვარსა და ქუჩებში არაერთი 
სპექტაკლი დადგა.

სტუდენტური ჩემპიონატი „რა? სად? როდის?”
სტუდენტური თვითმმართველობის მხარ-

დაჭერით შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ინტელექტუალური თამა-
შის „რა? სად? როდის?” სტუდენტური ჩემ-
პიონატი დაიწყო. პირველობა ოთხ ტურად 
ჩატარდება და მასში რსუ-ს სხვადასხვა ფა-
კულტეტის 120 სტუდენტთან ერთად სხვა 
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც 
მიიღებენ მონაწილეობას. სტუდენტური 
თვითმმართველობა 27 ოქტომბერს სამი 
საუკეთესო გუნდის წევრებს სიგელებსა და 
სამახსოვრო საჩუქრებს გადასცემს. ჩემპი-
ონატის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრ-
დებში ინტელექტუალური და შემეცნებითი 
თამაშების პოპულარიზაციას.

ბათუმის საშემოდგომო სკოლა
 „ნეირობიოლოგიის საფუძვლები” 

ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის 
ნეირომეცნიერების ინსტიტუტის ორგა-
ნიზებით შოთა რუსთაველის სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტში ბათუმის პირველი 
საშემოდგომო სკოლა „ნეირობიოლოგიის 
საფუძლები” გაიხსნა. სხვადასხვა უმაღ-
ლეს სასწავლებელში კონკურსის წესით 
შერჩეული მაგისტრანტები და დოქტო-
რანტები ერთი კვირის განმავლობაში 
ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედ-

როვე მეთოდებს შეისწავლიან. ახალგაზ-
რდები გაეცნობიან მეთოდურ მიდგომას 
– პეტჩ კლამპს, რომელმაც უჯრედულ 

და მოლეკულურ ბიოლოგიასა და ექ-
სპერიმენტული მედიცინის კვლევის 
დარგში, XXI საუკუნის დასაწყისში 
რევოლუცია მოახდინა. საშემოდგომო 
სკოლის მონაწილეებს შესაძლებლო-
ბა ექნებათ სიახლეების შესასწავლად 
თავად ჩაატარონ ცდები ცხოველებზე. 
თანამედროვე სამეცნიერო აპარატურა 
რსუ-ს საჩუქრად ჰუმბოლტის უნივერ-
სიტეტის ნეირომეცნიერების ინსტი-

ტუტმა ქართველი პროფესორის თენგიზ 
გლოველის ინიციატივით გადასცა. საშე-
მოდგომო სკოლის ფარგლებში საჯარო 
ლექციას ჩაატარებს ცნობილი ამერიკელი 
მეცნიერი, ნეიროფიზიოლოგიაში მათე-
მატიკური მოდელირების ფუძემდებელი, 
პროფესორი როჯერ ტრაუბი.

შეხვედრა სტუდენტებთან
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ალი-
ოშა ბაკურიძე რვა დღის განმავლობაში 
ყველა სტუდენტს შეხვდა და 2011-2012 
სასწავლო წლის სიახლეებსა და პრიორი-
ტეტებზე ესაუბრა. ახალგაზრდებს დეტა-
ლურად გააცნო სასწავლო პროცესთან, 
სტუდენტთა რეგისტრაციასთან, სტიპენ-

დიების გაცემის წესთან და შეფასების 
კრიტერიუმებთან დაკავშირებული ცვლი-
ლებები. რსუ-ს მთავარ საზრუნავად რჩე-
ბა სწავლების ხარისხის, სასწავლო პრო-
ცესის, სამეცნიერო კვლევა-ძიების, ხა-

ჩინეთის ელჩის ვიზიტი
საქართველოში ჩინეთის საგანგებო და 

სრულუფლებიან ელჩს ჩენ ჯიანფუს შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტში აჭარის განათლების, კულტურისა 
და სპორტის მინისტრი გია აბულაძე და 
რსუ-ს რექტორი, პროფესორი ალიოშა 
ბაკურიძე შეხვდნენ. მხარეები განათლე-
ბისა და კულტურის სფეროში თანამშ-
რომლობის გაღრმავებასა და გაცვლითი 
პროგრამების განხორციელებაზე შეთანხ-
მდნენ. შეხვედრა აჭარის ხალხური ცეკვის 

სახელმწიფო ანსამბლ „ხორუმისა” და მ. 
კუხიანიძის სახელობის სახელმწიფო გუნ-
დის კონცერტით დასრულდა.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და გადაუდებელი 
მედიცინის სასწავლო კურსი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობი-
სა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
ევროპის რეგიონული ოფისი, შოთა რუს-
თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 
და თბილისის სახელმწიფო სამე-
დიცინო უნივერსიტეტთან ერთად 
ატარებს საზოგადოებრივი ჯანმ-
რთელობის და გადაუდებელი მე-
დიცინის სასწავლო კურსს (PHEM) 
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 
და საგანგებო სიტუაციების მარ-
თვა”. ხუთდღიანი ტრენინგის თე-
მატიკა მოიცავს ისეთ საკითხებს, 
როგორიცაა საგანგებო სიტუ-
აციაში მზადყოფნა პრეჰოსპიტა-
ლურ და ჰოსპიტალურ დონეზე, 
გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურე-
ბა, ეპიდემიების და გადამდები დაავადე-
ბების კონტროლი და ზედამხედველობა. 
სასწავლო კურსში მონაწილეობენ რსუ-ს 
პროფესორ-მასწავლებლები, სამედიცინო 
დაწესებულებებისა და სხვა სახელმწიფო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლემა. სა-
ზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და გადა-
უდებელი მედიცინის სასწავლო კურსის 

ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 80-
ზე მეტი ჯანდაცვის მენეჯერი მომზადდა.  
სასწავლო კურსი აჭარის ჯანმრთელო-
ბის დაცვის მინისტრმა თემურ გაბაიძემ, 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის რექტორმა, პროფესორმა ალი-
ოშა ბაკურიძემ, საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების 
კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტა-
მენტის უფროსმა ზურაბ უტიაშვილმა და 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
წარმომადგენლმა უტე ენდერლაინმა და 
გახსნა.

ინტერვიუ საინჟინრო-ტექნოლოგიური 
ფაკულტეტის დეკანთან

მიმდინარე წელს საინჟინრო–ტექნოლო-
გიურ ფაკულტეტზე 160–მდე სტუდენტი 
ჩაირიცხა, გაცილებით მეტი, ვიდრე გასულ 
სასწავლო წელს. ბუნებრივია, ახალი ნაკა-
დის მოზიდვაში დიდი წვლილი მიუძღვის 
საინჟინრო სპეციალობების პრიორიტეტად 
გამოცხადებას, ასევე ფაკულტეტის გამოც-
დილებას, რომელიც შვიდ ათეულ წელზე 
მეტია სამეცნიერო და პრაქტიკულ მოღვა-

წეობას მოიცავს.
აღნიშნულთან დაკავშირებით გაზეთ „ბა-

თუმის უნივერსიტეტის” კითხვებს საინჟინ-
რო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი, 
სრული პროფესორი –  გიზო ფარცხალაძე 
პასუხობს:

– ბატონო გიზო, როგორ შეაფასებდით 
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დასაწყისი 1-გვ.
რისხის უზრუნველყოფის სისტემისა და 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯო-
ბესება. განსაკუთრებული ყურადღება 
მიექცევა მაღალკვალიფიციური სპეცი-
ალისტების მომზადებას, სტუდენტების, 
პროფესორ-მასწავლებლებისა და მკვლევ-
რების საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავ-
ლებლებში სწავლასა და სტაჟირებას. 
რსუ-ს რექტორმა, პროფესორმა ალიოშა 
ბაკურიძემ 100 პროცენტიანი გრანტის 
მფლობელს, ტურიზმის ფაკულტეტის I 
კურსის სტუდენტს თამთა ქარცივაძეს სა-
ჩუქრად ნოუთბუქი გადასცა.    შოთა რუს-
თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გა-
იცემა სხვადასხვა სახის სტიპენდია. წინა 
წლებისაგან განსხვავებით პირველად 

აიღებენ სტიპენდიას 100 ლარის ოდენო-
ბით ის პირველკურსელები, რომელთაც ერ-
თიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრა-
ციისას პირველ რიგში მითითებული ჰქონ-
დათ რსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტი და 
მეოთხე გამოცდაზე მიღებული აქვთ ყვე-
ლაზე მაღალი ქულა.  ასევე პირველად 50 
ლარიან სტიპენდიას მიიღებენ მეორე სას-
წავლო წლიდან უწყვეტი კარგოსანი, 81 ქუ-
ლის მქონე სტუდენტები. რაც შეეხება წარ-
ჩინებულ (91 და მეტი ქულის მქონე) სტუ-
დენტებს, მათთვის კვლავ 100 ლარიანი 
სტიპენდიაა გათვალისწინებული.   გაიზარ-
და ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის 
სტიპენდიის რაოდენობა. ოთხი, კონკურსის 
წესით შერჩეული წარჩინებული და სოცი-
ალურად დაუცველი სტუდენტი 250-ის 
ნაცვლად 355 ლარს მიიღებს. რაც შეეხება 
ცნობილი პროფესორ-მასწავლებლების სა-
ხელობის სტიპენდიებს, მისი რაოდენობა 
უცვლელი რჩება. ასევე სწავლების მეორე 
წლიდან წარჩინებულ სტუდენტებს, რო-
მელთაც გამოქვეყნებული აქვთ სამეცნი-
ერო ნაშრომი, მონაწილეობენ სასწავლო 
კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, ფა-
კულტეტების მიხედვით დაწესებული სტი-
პენდიები დაენიშნებათ.   განათლებისა და 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი:   აკადემიკო-
სები: დურსუნ ბალაძე და მემედ კომახიძე;  
პროფესორები: აბელ სურგულაძე, რო-
ლანდ კომახიძე, დავით ხახუტაიშვილი; დო-
ცენტები: სილოვან დადუნაშვილი, ოთარ 
ახვლედიანი და ვლადიმერ ქემხაძე;   სოცი-
ალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამარ-
თალმცოდნეობის ფაკულტეტი:  აკადემი-
კოსები: ვალერიან მელქაძე, სერგო ჯორბე-
ნაძე და ვახტანგ პაპუნიძე;   საინჟინრო-
ტექნოლოგიურ ფაკულტეტი:  პროფესორი 
ნიკო ნიკოლაძე;   აგრარული ტექნოლოგი-
ებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტი:  აკადე-
მიკოს ლევან ყანჩაველი;   სოციალურად 
დაუცველი სტუდენტებისათვის მოქმედებს 
სასწავლო სოციალური პროგრამა „სტუ-
დენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში”. 
პროგრამის მიზანია აკადემიური უმაღლე-
სი განათლების პირველი საფეხურის წარ-
ჩინებულ, სოციალურად დაუცველ სტუ-
დენტებს დაეხმაროს სწავლის გადასახადის 
დაფარვაში. მასში მონაწილეობის მიღება 
შეუძლიათ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც 
არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქო-
ნე, მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი ან მეტი 

შვილი) წევრი, იძულებით გადაადგილებუ-
ლი (დევნილის) სტატუსის მქონე, სოცი-
ალურად დაუცველი, საქართველოს ტერი-
ტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 
დაღუპულთა, უგზოუკვლოდ დაკარგულად 
აღიარებულთა შვილი და ობოლი (დედით 
ან მამით). დედ-მამით ობოლი სტუდენტები 
თავისუფლდებიან სწავლის გადასახადისა-
გან.  ცვლილებებია სტუდენტთა შეფასების 
წესში. სტუდენტი ფასდება არა მხოლოდ 
დასკვნითი გამოცდით, არამედ სემესტრის 
მანძილზე გაწეული შრომის მიხედვით, რაც 
ითვალისწინებს: შუალედური (ჯგუფში მუ-
შაობა, პრაქტიკული, ლაბორატორიული, 
მიმდინარე რეიტინგული შეფასება და შესა-

ბამისი სილაბუსით გათვალისწინებული 
სხვა კომპონენტები) და დასკვნითი გამოც-
დის შეფასებას. სასწავლო კურსის/მოდუ-
ლის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის 
ტოლია, საიდანაც დასკვნითი გამოცდის 
მაქსიმალურ შეფასებას ეთმობა 40 ქულა, 
ხოლო 60 ქულა შუალედურ შეფასებებს 
(აქედან ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული, 
ლაბორატორიული და ა.შ. 40 ქულა, ხოლო 
რეიტინგული შეფასებები-20 ქულა). სტუ-
დენტი ვალდებულია შუალედურ შეფასე-
ბებში დააგროვოს არანაკლებ 11 ქულა, წი-
ნააღმდეგ შემთხვევაში იგი დასკვნით გა-
მოცდაზე არ დაიშვება.   სტუდენტის შეფა-
სება ხდება შემდეგი სახით:  ა) (A) ფრიადი 
- 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი - 
81-90 ქულა; გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) 
(D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე) 
(E) საკმარისი - 51-60 ქულა; ვ) (FX) ვერ ჩა-
აბარა - 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 
სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუ-
შაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 
გასვლის უფლება.  ზ) (F) ჩაიჭრა - 40 ქულა 
და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 
მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმა-
რისი და მას საგანი თავიდან აქვს შესასწავ-
ლი.    სტუდენტს დასკვნითი გამოცდისა და 
შუალედური შეფასებების გაპროტესტების 
უფლება აქვს შედეგების გამოქვეყნებიდან 
სამი დღის განმავლობაში, ხოლო თუ დასკ-
ვნითი გამოცდა ტარდება გამოცდების და 
უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში, სტუ-
დენტს გამოცდის შედეგის გაპროტესტე-
ბის უფლება აქვს გამოცდის დასრულების-
თანავე.    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში არსებული გამოცდებისა 
და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრი ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია სასწავლო 
პროცესის ორგანიზებულად და ობიექტუ-
რად წარმართვისათვის. რადგანაც სტუ-
დენტის ცოდნის ობიექტური შეფასებისას 
ტესტური გამოცდები მსოფლიოში აპრობი-
რებული მეთოდია უნივერსიტეტი ცდი-
ლობს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი საგა-
მოცდო ცენტრის გაფართოებასა და განვი-
თარებას, რათა სტუდენტმა გაცილებით 
უფრო უკეთეს პირობებში შეძლოს შუალე-
დური და სემესტრული გამოცდების ჩაბა-
რება.   2011-2012 სასწავლო წელს საგა-
მოცდო ცენტრში ინერგება ახალი სისტემა, 
რომელშიც მოიაზრება ახალი კომპიუტე-

რული კლასები, თითოეულ სტუდენტს ინ-
დივიდუალურად ერთი კომპიუტერი მოემ-
სახურება. ახალი პროგრამის დანერგვა 
დაეხმარება სტუდენტს მობილიზებულად 
იმუშაოს კომპიუტერთან მოცემული 
დროის განმავლობაში, რომლის ამოწურვის 
შემდეგ პროგრამა დაასრულებს მუშაობას 
და სტუდენტი მონიტორზე დაინახავს მი-
ღებულ შედეგს. ახალი სისტემის დანერგვა 
ხელს შეუწყობს აქამდე არსებული ხარვე-
ზების აღმოფხვრას, ამასთანავე ის ხელსაყ-
რელ პირობებს უქმნის სტუდენტებს მუშა-
ობის და ცოდნის ობიექტურად შეფასები-
სათვის.   გამოცდებზე გამოიყენება რო-
გორც ღია, ისე დახურული ტიპის ტესტები.  
საგნის ორჯერ ჩაუბარებლობა იწვევს სტუ-
დენტის სტატუსის არა შეჩერებას, არამედ 
შეწყვეტას. მას აღდგენა სხვა უმაღლეს 
სასწავლებელში შეეძლება.  სტუდენტს უფ-
ლება არ აქვს დაარეგისტრიროს სასწავლო 
კურსი/მოდული, თუკი მისი შესწავლის წი-
ნაპირობაა კურსი/მოდული, რომელშიც ექ-
ნება უარყოფითი, „ჩაიჭრა” შეფასება.   სა-
განმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების 
შესრულების მიზნით, სტუდენტი ყოველი 
სასწავლო სემესტრის დაწყებიდან ერთი 
კვირის ვადაში, ადმინისტრაციული რეგის-
ტრაციის გავლის შემდეგ გადის აკადემიურ 
რეგისტრაციას, რაც გულისხმობს პროგრა-
მით გათვალისწინებული სასწავლო კურსე-
ბის/მოდულების შერჩევას და შესაბამისი 
კრედიტების დაგროვებაზე ვალდებულე-
ბის აღებას (აფორმებს სასწავლო ხელშეკ-
რულებას დანართი 3-ის შესაბამისად). 
სტუდენტს უფლება აქვს ერთი სასწავლო 
წლისთვის დაარეგისტრიროს არაუმეტეს 
75 კრედიტის მოცულობის სასწავლო კურ-
სები.   სწავლების ოპტიმალური ვადა ტო-
ლია საგანმანათლებლო პროგრამის გან-
ხორციელების ვადისა. საგანმანათლებლო 
პროგრამით განსაზღვრული ოპტიმალური 
ვადის გასვლის შემდეგ სტუდენტს თუკი 
დარჩება დავალიანება, მას შეუწყდება 
სტუდენტის სტატუსი.  სწავლების მეორე 
წლიდან, მობილობის ფარგლებში სტუ-
დენტს უფლება აქვს შეიცვალოს საგანმა-
ნათლებლო პროგრამა ვაკანსიის არსებო-
ბის შემთხვევაში. სტუდენტების მობილობა 
შესაძლებელია განხორციელდეს ერთი 
წლის განმავლობაში ორჯერ, განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტ-
რის მიერ დადგენილ ვადაში, გაზაფხულის 
სემესტრისა და სასწავლო წლის დასაწყის-
ში. ასევე შესაძლებელია სტუდენტთა მობი-
ლობა ფაკულტეტებს შორის (შიდა მობი-
ლობა) და გარიცხული სტუდენტების აღდ-
გენა.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში სასწავლო წელი ორსემეს-
ტრიანია. სემესტრი მოიცავს 19 კვირას. 15 
კვირა ეთმობა სააუდიტორიო მუშაობას, 3 
კვირა – ძირითად საგამოცდო სესიებს და 1 
კვირა – დამატებით საგამოცდო სესიებს.  
2011–2012 სასწავლო წლის შემოდგომის 
სემესტრში სალექციო სააუდიტორიო სა-
მუშაოები სწავლების პირველი საფეხურის 
სტუდენტებისთვის დაიწყო 19 სექტემ-
ბერს, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტე-
ბისათვის 17 ოქტომბერს და დამთავრდება 
2011 წლის 30 დეკემბერს. ძირითადი საგა-
მოცდო სესია ჩატარდება 2012 წლის 9 იან-
ვარიდან 28 იანვრის ჩათვლით, ხოლო და-
მატებითი საგამოცდო სესია - 2012 წლის 8 
თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით;  
გაზაფხულის სემესტრის სალექციო–საა-
უდიტორიო სამუშაოები დაიწყება 2012 
წლის 20 თებერვალს და დამთავრდება 
2012 წლის 1 ივნისს. გაზაფხულის სემესტ-
რის ძირითადი საგამოცდო სესია ჩატარდე-
ბა 2012 წლის 4 ივნისიდან 23 ივნისის ჩათვ-
ლით, ხოლო დამატებითი საგამოცდო სესია 
2012 წლის 4 ივლისიდან 12 ივლისამდე. 
კურსდამთავრებულებს კვალიფიკაცია მი-
ენიჭებათ 2012 წლის 12 ივლისიდან 17 ივ-
ლისამდე.   უნივერსიტეტის სამივე საფეხუ-
რის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მო-
ნაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებ-
ში. რსუ თანამშრომლობს სხვადასხვა ქვეყ-
ნის 100-ზე მეტ სასწავლო-სამეცნიერო და-
წესებულებასთან.  შოთა რუსთაველის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება 
შემდეგი პროგრამები:  • ერასმუს მუნდუსი 

(ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული 
პროგრამა); • გლობალური გაცვლითი 
პროგრამა ბაკალავრებისათვის (IREX-ის 
დაფინანსებით); • ედმუნდ მასკის სამაგის-
ტრო პროგრამა (IREX-ის დაფინანსებით); • 
SI -ის (ღია საზოგადოების ინსტიტუტი) 
პროგრამები; • SAID-ის სტაჟირებები; • ვი-
შეგრადის სამაგისტრო პროგრამები; • 
სხვადახვა ქვეყნის სამთავრობო სასწავლო 
და სტაჟირების გრანტები; • რსუ-ს პარტნი-
ორი უნივერსიტეტების გაცვლითი პროგ-
რამები; • საერთაშორისო განათლების ცენ-
ტრის პროგრამები.  უცხოეთში სწავლის 
გაგრძელების, პრაქტიკისა და სხვადასხვა 
საერთაშორისო პროექტში (საზაფხულო 
სკოლა, სტუდენტური კონფერენცია, ვორ-
ქშოფები, მოკლევადიანი კურსები) მონაწი-
ლეობის მსურველ სტუდენტებს დაწვრი-
ლებითი ინფორმაციისათვის შეუძლიათ 
მიმართონ საგარეო ურთიერთობათა დე-
პარტამენტს: I კორპუსი: ოთახი №35; ტელ: 
27-17-81; ელ. ფოსტა: ird@bsu.edu.ge, ვებ-
გვერდი: www.bsu.ge/ird.    სტუდენტებს ემ-
სახურება სახელმძღვანელოებითა და სა-
მეცნიერო ლიტერატურით მდიდარი ბიბ-
ლიოთეკა. 2011 წელს უმაღლესმა სასწავ-
ლებელმა შეიძინა 1364 წიგნი (824 სახელმ-
ძღვანელო, 189 დამხმარე სახელმძღვანე-
ლო). პროფესორ-მასწავლებლებმა უნივერ-
სიტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადას-
ცეს 1239 წიგნი, მათ შორის 366 სახელმძღ-
ვანელო.   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრო-
ნულ რესურსს შეემატა ”დისტანციური 
სწავლების ცენტრი”, რომლის ინტერნეტი-
თა და კომპიუტერული ტექნიკით სარგებ-
ლობა შეუძლიათ დოქტორანტებსა და პრო-
ფესორ-მასწავლებლებს.  სტუდენტთა 
მხარდაჭერისა და მომსახურების სამსახუ-
რის ხელშეწყობით შოთა რუსთაველის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები-
სათვის ხორციელდება სხვადასხვა სასწავ-
ლო, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, 
კულტურული, სპორტული და სოციალური 
პროექტი.   კერძო და საჯარო სექტორთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით სამსახური 
ახორციელებს სტუდენტთა დასაქმების 
პროგრამებს. უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 
პერიოდულად ქვეყნდება ინფორმაცია რე-
გიონის მასშტაბით კერძო და საჯარო სექ-
ტორში არსებული ვაკანსიების შესახებ, 
მიმდინარეობს დაინტერესებულ სტუდენტ-
თა მობილიზება კონკრეტული დასაქმების 
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 
სამსახური აქტიურად იღებს მონაწილე-
ობას ქ. ბათუმის მერიის დასაქმების პროგ-
რამის ორგანიზებაში, ხელს უწყობს სტუ-
დენტთა ჩართულობას საზაფხულო, მოკ-
ლევადიან დასაქმებაში.  სტუდენტთა მხარ-
დაჭერისა და მომსახურების სამსახური 
კოორდინირებას უწევს სტუდენტური სა-
მეცნიერო, შემეცნებითი, კულტურული, 
სახელოვნებო და სპორტული ცენტრებისა 
და სექციების მუშაობას. ესენია:   • სტუ-
დენტთა სამეცნიერო ცენტრი;  • მხიარულ-
თა და საზრიანთა კლუბი „მან სან კანი”; • 
სტუდენტური თეატრი; • თანამედროვე 
ცეკვის წრე;  • კინო კლუბი; • ქართული 
ხალხური ცეკვის წრე; • ვოკალური ანსამბ-
ლი; • მინი ფეხბურთის გუნდი;  • მკლავჭი-
დის კლუბი;  • კრივის წრე;  საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სამსა-
ხურმა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ყველა პირველკურსელი-
სათვის შექმნა ელექტრონული ფოსტა, 
რომლის სახელისა და ფოსტის დასადგენად 
სტუდენტებმა უნდა მიმართონ შესაბამისი 
სპეციალობის ფაკულტეტებს. სიახლე 
ხელს შეუწყობს სტუდენტების ინფორმი-
რებულობას. ახალგაზრდები ელექტრონუ-
ლი ფოსტის საშუალებით გაეცნობიან ყვე-
ლა ცვლილებასა და მარეგულირებელ დო-
კუმენტს.  ფოსტის შესამოწმებლად სტუ-
დენტები უნდა შევიდნენ უნივერსიტეტის 
მთავარ ვებგვერდზე (www.bsu.edu.ge ან 
www.bsu.ge) და ვერტიკალურ მენიუში გახ-
სნან ელ-ფოსტა. ტექნიკური პრობლემების 
არსებობის შემთხვევაში დახმარებისათვის 
მიმართეთ საინფორმაციო ტექნოლოგი-
ების და კომუნიკაციის სამსახურს.

შეხვედრა სტუდენტებთან
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დასაწყისი 1-გვ.
2011 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
შედეგებს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფა-
კულტეტის გადასახედიდან?

– 2011 წლის ერთიანი ეროვნული გამოც-
დების შედეგებით უკმაყოფილონი არ ვართ. 
აბიტურიენტების საკმაო რაოდენობა ჩა-
ირიცხა, როგორც ბაკალავრიატის, ისე პრო-
ფესიულ და სამაგისტრო საგანმანათლებ-

ლო პროგრამებზე – სულ, დაახლოებით 160 
სტუდენტამდე. მსურს ყველას წარმატებები 
ვუსურვო და მინდა, რომ მათი მომავალი 
წინსვლის საფუძველი საინჟინრო-ტექნოლო-
გიურ ფაკულტეტზე მათი კარგი სწავლა და 
მოღვაწეობა გახდეს.  

– როგორ ფიქრობთ, რა გახდა მიმდინარე 
სასწავლო წელს სტუდენტთა მოზიდვის უმ-
თავრესი მიზეზი?

– 2011 წლის ეროვნული გამოცდებისთ-
ვის უნივერსიტეტმა თავიდანვე დაიწყო სე-
რიოზული მზადება.  რექტორის ბრძანებით 
შეიქმნა სამოქმედო ჯგუფი, რომელმაც და-
სავლეთ საქართველოს აბიტურიენტების 
დიდ ნაწილს გააცნო მათთვის შექმნილი სპე-
ციალური პროგრამა, მოუყვა მათ უნივერსი-
ტეტის ცხოვრებაში მიმდინარე იმ სიახლე-
ების შესახებ, რომლებიც უშუალოდ მათთ-
ვის შეიძლებოდა ყოფილიყო საინტერესო. 
ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა სა-
ხელმწიფოს განსაკუთრებულ დამოკიდებუ-
ლებას საინჟინრო სპეციალობების მიმართ, 
რაც გამოიხატა აბიტურიენტებისათვის 
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში გრანტების 
მოპოვების ახალ სისტემაში. ამ სისტემის 
მიხედვით, უპირატესობა ენიჭება საინჟინ-
რო მიმართულების სპეციალობებს. ასევე, 
გასათვალისწინებელია, ჩვენი ფაკულტეტის 
დიდი ხნის (73 წლიანი) წარმატებული ტრა-
დიციები საინჟინრო კადრების მომზადებაში. 

– სტუდენტებს სიახლეებს ხომ არ პირდე-
ბით?

– პირველ რიგში, ყურადღება მინდა გავა-
მახვილო საგანმანათლებლო პროგრამებზე, 
რომლებიც შედგენილია ტექნიკის თანამედ-
როვე მოთხოვნათა შესაბამისად და რომელ-
თა სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და 
დახვეწაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს 
დაინტერსებულმა მხარეებმა -დამსაქმებ-
ლებმა, აკადემიურმა პერსონალმა, სტუ-

დენტებმა. საგანმანათლებლო პროგრამაში 
დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის 
შედეგები გათვალისწინებული იქნა, როგორც 
სპეციალობის ძირითადი ნაწილის, ისე დამა-
ტებითი და არჩევითი სასწავლო კურსების 
შერჩევისას. ძველი პროგრამის გადაფასების 
საფუძველზე გამოიკვეთა ახალი მოთხოვნე-
ბი. მაგალითად, სასწავლო კურსები  მოდუ-
ლებიდან იქნა გამოცალკევებული. ტექნიკის 
თანამედროვე მოთხოვნათა და დამსაქმე-

ბელთა აზრის გათვალისწინე-
ბით  პროგრამაში შემოტანილი 
იქნა კომპიუტერული გრაფიკის 
და დაპროექტების კომპიუტე-
რული სისტემების სასწავლო 
კურსები (LIRA, AutoCAD, C++, 
ვებდიზაინი და სხვ.), უცხო 
ენის შესწავლისათვის  საათე-
ბის რაოდენობა 20 კრედიტამდე 
გაიზარდა. კურიკულუმში შემო-
ტანილი იქნა პრაქტიკა. ყურად-
ღება გამახვილებულია ისეთ 

სასწავლო კურსებზე, რომლებიც უშუალოდ 
დაპროექტებასთან არიან დაკავშირებული 
და ავითარებენ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყე-
ნების უნარს. რიგ კომპანიებთან და დაწესე-
ბულებებთან გაფორმებულია მემორანდუმე-
ბი ურთიერთთანამშრომლობაზე, რომლებიც 
ითვალისწინებს რსუ-ს პროფესორ-მასწავ-
ლებლებისათვის სამეცნიერო და მეთოდური 
დახმარების გაწევას, პრაქტიკის ჩატარებისა 
და სხვა საქმიანობის უზრუნველყოფას. ასე-
ვე, საგანმანათლებლო პროგრამის განხორ-
ციელებაში მოქმედ პირებს აქვთ კავშირი 
კურსდამთავრებულებთან, სტუდენტებთან 
და აკადემიურ პერსონალთან, რათა გათვა-
ლისწინებული იქნას ტექნიკისა 
და ბაზრის თანამედროვე მოთ-
ხოვნათა შესაბამისი  შენიშვნები 
და განხორციელდეს შესაბამისი 
ცვლილებები საგანმანათლებლო 
პროგრამაში.

– სტიპენდიის მოსაპოვებლად 
კონკურსია გამოცხადებული. 
როგორია ფაკულტეტზე სტუ-
დენტთა აკადემიური მოსწრება? 

               – დღეისათვის უნივერ-
სიტეტში არის სხვადასხვა სახის 
სტიპენდიები, მათ შორისაა:

1-ლი კურსის სტუდენტები-
სათვის, რომლებსაც განაცხადში 
პირველ ადგილზე მითითებული 
ჰქონდათ შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 
მეოთხე არჩევით საგანში მიღებული აქვთ 
მაღალი ქულა,   ენიშნებათ სტიპენდია 100 
ლარის ოდენობით

სწავლების მეორე  წლიდან წარჩინებულ 
სტუდენტებს ენიშნებათ სტიპენდია 100 ლა-
რის ოდენობით,  ასევე სტუდენტებს, რომ-
ლებსაც ცოდნის შეფასებისას მიღებული 
აქვთ  81 და მეტი ქულა.

წარჩინებულ სტუდენტებს, რომელთაც  
აქვთ გარკვეული წარმატებები სამეცნიერო 
მუშაობაში, კონკურსის საფუძველზე, ენიშ-
ნებათ სახელობითი სტიპენდია 150 ლარის 
ოდენობით

სოციალურად დაუცველ 
წარჩინებულ სტუდენტებს, 
კონკურსის საფუძველზე, 
ენიშნებათ ავთანდილ ბარა-
თაშვილის სახელობის სტი-
პენდია 250 ლარის ოდენო-
ბით

რაც შეეხება ფაკულტეტ-
ზე სტუდენტთა აკადემიური 
მოსწრებას,  დღეისათვის 
ფრიადოსანი სტუდენტი ფა-
კულტეტზე არ გვყავს, მაგ-
რამ არიან კარგი აკადემიური მოსწრების 
მქონე სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ შეფა-
სებებში 81 და უფრო მეტი ქულა. 

აქვე მინდა წარმატებების ვუსურვო ყვე-
ლას, ვინც სტიპენდიის მოსაპოვებლად გა-
მოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობს.

– აკმაყოფილებს თუ არა ფაკულტეტის მა-
ტერიალურ-ტექნიკური ბაზა თანამედროვე 
მოთხოვნებს?

მშენებლობის, ტელეკომუნიკაციის, ტრან-
სპორტის და სამთო და გეონჟინერიის საგან-
მანათლებლო პროგრამები ძირითადად ხორ-
ციელდება რსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიურ 
ფაკულტეტზე, რომელიც განთავსებულია 
ფიროსმანის ქ. №12-ში მდებარე კორპუსში. 
ფაკულტეტს აქვს საკმაოდ დიდი ბიბლიოთე-
კა, რომელიც განლაგებულია ფაკულტეტის 
კორპუსში; ინტერნეტის ქსელში ჩართულია 
კომპიუტერული კლასები. ფაკულტეტზე 

ფუნქციონირებს მექანიკის, ელტექნიკის,  
მასალათა გამძლეობის, სამშენებლო კონსტ-
რუქციების, გრუნტების მექანიკისა და ფუძე 
საძირკვლების და სხვა ლაბორატორიები.

სხვადასხვა დაწესებულებასთან გაფორმე-
ბული მემორანდუმების ფარგლებში, ფაკულ-
ტეტს აქვს საშუალება ისარგებლოს მათი სა-
მეცნიერო და კვლევითი ლაბორატორიებით.

თანამედროვე პერიოდში ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების მოთხოვნები დინამიურად 
იცვლება, ფაკულტეტმაც, შესაბამისად უნდა 
შეიცვალოს და განაახლოს მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა.
– რა სიახლეებისა და გამოწვევების წინაშე 

დგას ფაკულტეტი? 
პირველ რიგში ჩვენი ფაკულტეტი უნდა პა-

სუხობდეს ქართულ საგანმანათლებლო სივ-
რცეში ამჟამად არსებულ მოთხოვნებს. ჩვენ 
ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ საგანმანათლებლო 
პროგრამების, სილაბუსებისა და ახალი სას-
წავლო კურსების მომზადებისათვის. ახლა 
ვემზადებით პროგრამული აკრედიტაციის 
გასავლელად. ამ მიზნით, უნივერსიტეტში 
ველოდებით განათლების ხარისხის განვითა-
რების ეროვნული ცენტრის მიერ შერჩეულ 
ექსპერტებს. პროგრამული აკრედიტაციის 
გავლის პროცესში წარმატებები მინდა ვუ-
სურვო, როგორც ჩვენ ფაკულტეტს, ისე ჩვე-
ნი უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებს.

– საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტე-
ტის დეკანის სამომავლო მიზნები, გეგმები 
და ამოცანები.

– ცხოვრება თავის ტემპებს და თავის 
მაღალ კრიტერიუმებს გვთავაზობს. საინ-
ჟინრო დარგი საქართველოში სახელმწიფო 
პრიორიტეტთა რიგშია. შესაბამისად, ჩემი, 
როგორც საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფა-
კულტეტის დეკანის უპირველესი მიზანია, 
ყოველგვარი პირობა შევქმნა დარგის გან-
ვითარებისათვის, საინჟინრო საგანთა სწავ-
ლების მეთოდების გაუმჯობესებისათვის, 
სტუდენტთა სწავლის პირობების უზრუნ-
ველყოფისათვის, კვალიფიცირებული კად-
რებით ფაკულტეტის შევსებისათვის. აქვე 
მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მხოლოდ გუნდური 
ძალისხმევითაა შესაძლებელი და რომ უნი-
ვერსიტეტის ყოველი ფაკულტეტის კოორ-
დინირებული მუშაობის შედეგად, ყველა და-
სახული მიზანი დროულად და ხარისხიანად 
იქნება მიღწეული.

– და ბოლოს,  ჩვენი გაზეთის რედაქციის 
სახელით გვინდა მოგილოცოთ საქართვე-
ლოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონ-
დენტად არჩევა

– დიდი მადლობა, მეც წარმატებებს ვუ-
სურვებ თქვენი გაზეთის რედაქციას.

ინტერვიუ საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანთან

ნაჩუქარი წიგნები
გამოვიდა ნობელის პრემიის ლაურეატის 

ფრიტიოფ ნანსენის წიგნი „კავკასიიდან ვოლ-
გისაკენ”. წიგნი შეადგინა, წინათქმა, ფოტო-
ები და წერილები დაურთო ჩვენმა თანაქალა-
ქელმა, ცნობილი კინორეჟისორის, სულიკო 
ჟღენტის ქალიშვილმა, პროფესორმა ოლიკო 
ღღენტმა. მან უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადას-
ცა მისი ბოლო ორი ნაშრომი. 

1990 წელს ფრიტიოფ ნანსე-
ნი ხელმძღვანელობდა ერთა 
ლიგის სხდომას, რომელმაც 
საქართველოს დემოკრატიულ 
რესპუბლიკას უარი უთხრა 
მსოფლიო სახელმწიფოთა თა-
ნამეგობრობაში გაწევრიანება-
ზე. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, 
რომ თვით ნანსენმა მსოფლიო 
სახელმწიფოთა წარმომადგენ-
ლებს მოუწოდა, რომ მხარი 
დაეჭირათ საქართველოსთვის 
და განსაცდელში მარტო არ მი-
ეტოვებინათ ახალგაზრდა დემოკრატიული 
რესპუბლიკა. სამწუხაროდ, ნანსენის ამ მო-
წოდებას მხარი არ დაუჭირეს. ამ მოწოდების-
თვის რომ მხარი დაეჭირათ, 90 წლის შემდეგ 
დღეს საქართველო მსოფლიო თანამეგობრო-
ბის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ძლიერი დე-
მოკრატიული ქვეყანა იქნებოდა. ფრიტიოფ 
ნანსენის საერთაშორისო კომიტეტი ქველ-

მოქმედებას ეწეოდა, რასაც ი. სტალინი თა-
ნაუგრძნობდა და მხარს უჭერდა. 1925 წელს 
ერთა ლიგამ ფრიტიოფ ნანსენს დაავალა 
თურქეთიდან სომხეთში ლტოლვილების მოწ-
ყობის საკითხების შესწავლა. შეიქმნა სპე-
ციალური კომისია ნანსენის თავმჯდომარე-

ობით, რასაც მოყვა მოგზაურო-
ბა სომხეთსა და საქართველოში. 
ამ მოგზაურობების დროს მიღე-
ბული შთაბეჭდილებების საფუძ-
ველზე მან გამოსცა 2 ნაშრომი: 
1. „სომხეთი და ახლო აღმოსავ-
ლეთი” 2. „კავკასიიდან ვოლგი-
საკენ”. სომხური ისტორიოგრა-
ფიის კარგი ცოდნისა და მისი 
გავლენის გამო საქართველოს 
ისტორიაზე მსჯელობისას ნან-
სენი აშკარად ტენდენციურია. 
იგი ქართველებს არსებულ ტე-
რიტორიებზე მოსულ ხალხად 
თვლის და არაფერს ამბობს 
ქართველების ავტოქტონობის 

შესახებ. მოგზაური შეცდომას უშვებს, როცა 
აცხადებს, რომ ქართველები შუა საუკუნე-
ების ცხოვრების წესს მისდევდნენ, რითაც 
უარყოფს მის ცივილიზებულობას. ნანსენის 
დროში საქართველო ამიერკავკასიის კულ-
ტურულ ცენტრად ითვლებოდა, მოგზაური 
ხაზს უსვამს არმაზ მთვარის ღვთაების სახე-
ლის ირანულ წარმომავლობას და არაფერს 

ამბობს ხეთურ ღვთაებასთან მისი მსგავსების 
შესახებ. მკითხველი საქართველოს ისტო-
რიის ცალკეულ საკითხებზე მსჯელობისას 
ავტორის მიერ დაშვებულ მსგავს შეცდომებს 
კიდევ ბევრს წაიკითხავს, მაგრამ ნაშრომის 
მთავარი ღირებულება მაინც მოგზაურის 
შთაბეჭდილებებია. მეცნიერი აღმოსავლეთ 
საქართველოში ქრისტიანობის დამკვიდრე-
ბის თარიღად მეცნიერებაში დამკვიდრებუ-
ლი 337 წლის ნაცვლად ასახელებს 317-332 
წლებს და ყოველგვარი დასაბუთების გარე-
შე ამბობს, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს 
გაქრისტიანებას წინ უძღოდა სომხეთში 
ქრისტიანობის გავრცელება, რაც არასწო-
რია, რადგან სომეხთა განმანათლებელი გრი-
გოლი წმინდა ნინოს მოწაფე იყო. გაუმართ-
ლებელია, მის მიერ ბაგრატიონთა ქართული 
დინასტიის სომხურ წარმომავლობასთან 
დაკავშირება. მისი მცდარი აზრით, არაბები 
მრავალმხრივ უწყობდნენ ხელს ქართული 
ცივილიზაციის განვითარებას. ნაშრომში 
მის მიერ ბაგრატ მესამის მეფობის წლებად 
975-1014 წლების ნაცვლად დასახელებუ-
ლი 985-1014 წლები. იგი შეცდომით სარგის 
(სარქის) მხარგრძელს სომეხად მიიჩნევს. 
ასევე მცდარია ბაგრატის ტაძრის მიმგავსება 
სომხური დვინის წმინდა გიორგის ეკლესიას-
თან. ფრიტიოფ ნანსენი წერს, რომ ქანცგაწ-
ყვეტილ ერს (იგულისხმება ქართველი ერი) 
რუსთა ბატონობის ხანაში ისეთი სამხედრო 
დახმარება ეღირსა, როგორსაც მანამდე არა-
სოდეს ღირსებია. სამხედრო დახმარებისა რა 

მოგახსენოთ, მაგრამ სინამდვილეში რუსები 
საქართველოში საკუთარი ინტერესებიდან 
გამომდინარე, წარმატებით ახორციელებდ-
ნენ სამხედრო ავანტიურისტულ გეგმებს. 
ამასთან ერთად, ფრიტიოფ ნანსენი ნაშრომ-
ში არაფერს ამბობს 1917 წლის დეკემბერში 
სომხების მიერ საქართველოში ჩატარებუ-
ლი სამხედრო ავანტიურის შესახებ. ერთგან 
ნანსენი სავსებით სამართლიანად აღიარებს, 
რომ 1921 წლის თებერვალში ბოლშევიკთა 
აჯანყებას თბილისში რუსები და სომხები 
აღვივებდნენ. მოგზაურმა ნაშრომში საინტე-
რესოდ აღწერა კავკასიელი ხალხის ბრძოლა 
რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ შამილის 
ხელმძღვანელობით. ნობელის პრემიის ლა-
ურეატმა, მეცნიერმა ფრიტიოფ ნანსენმა 
მდიდარი ფოტომასალა დაგვიტოვა საქართ-
ველოს სამხედრო გზის, ძველი თბილისის და 
ბათუმის შესახებ. ნაშრომში მოგზაური გვე-
საუბრება ბათუმის მილსადენზე, რომელიც 
გადაჭიმული იყო ბაქოდან შავ ზღვამდე. მისი 
მშენებლობა 1906 წელს დასრულდა. 900 კი-
ლომეტრი სიგრძის მილსადენში წელიწადში 
გადიოდა 70 მილიონი ფუთი ნავთობი. სამ-
წუხაროდ, ფრიტიოფ ნანსენი საქართველოში 
რუსეთის დამკვიდრებას არა ანექსიად, არა-
მედ ნებაყოფლობით ფაქტად მიიჩნევს. 

მკითხველი უდავოდ დაინტერესდება ნობე-
ლის პრემიის ლაურეატის ფრიტოფ ნანსენის 
მიერ ნაშრომში წარმოდგენილი დღიურებით.

მერაბ მეგრელიშვილი



4 ოქტომბერი

მამია ფაღავა „შავშური ჩანაწერები” (2011)
ყოველი ახალი პუბლიკაცია, ახალი წიგნი 

სიხარულია, მით უმეტეს თუ იგი ეძღვნება 
აქამდე შეუსწავლელ ან ნაკლებადშესწავ-
ლილ ობიექტს; ეძღვნება იმ საქმეს, რომე-
ლიც მთელი შენი ცხოვრების მთავარ მიზ-
ნად ქცეულა; სასიხარულოა მით უმეტეს 
დღეს – ამ საერთო შეჭირვების ჟამს, როცა 
მოგვეძალა ყოფითი პრობლემები, ყოველ-
დღიური საზრუნავი. ასეთი წიგნია სწორედ 
მ.ფაღავას „შავშური ჩანაწერები”, რომე-
ლიც მოგვითხრობს ისტორიული საქართ-
ველოს –ახლანდელი თურქეთის ტერიტო-
რიაზე მცხოვრები ქართველების შესახებ, 
მათ ყოფაზე, ენაზე, ტრადიციებზე...

• წინასიტყაობაში მ. ფაღავა წერს: „ამ 
წიგნით მინდოდა მკითხველისათვის მო-
მეთხრო იმ განცდებისა და შთაბეჭდილე-
ბების შესახებ, რომლებიც მეუფლებოდა 
თურქეთის საქართველოში მუშაობისას, 
მომეთხრო აქ გაბნეული ქართული ხუროთ-
მოძღვრების არაჩვეულებრივ ძეგლებზე, 
რომელთა სიდიადეც ძარღვებში სისხლს 
გიჩერებს პირველმნახველს”.

თავს ნებას მივცემთ და შევცვლით ამ, 
გახაზული ზმნების (მეუფლებოდა, გი-
ჩერებს) რიცხვს: ეს განცდები გვეუფ-
ლებოდა, სისხლს გვიჩერებდა ექსპედი-
ციის ყველა წევრს. ჩვენც ხომ ვიყავით ამ 
დიდებულებათა „პირველმხილველები”, 
რომლებსაც მადლობით მოგვიხსენიებს 
ავტორი. ჩვენი მხრით ჩვენც მადლობას 
ვეუბნებით ექსპედიციის ხელმძღვანელს, 
ჩვენს „მუხტარს” (ქალბატონმა თინა შიოშ-
ვილმა შეარქვა მას ეს სახელი), რომელმაც 
გაგვახარა ამ „ჩანაწერებით” და რომელთა-
ნაც ერთად სიამაყით, მაგრამ სევდითა და 
შიშითაც ვისმენდით ჩვენგან მოწყვეტილ 
იქაურ „ჩვენებურთა” ნაამბობს. სიამაყით 
– ამდენ ხანს რომ გაძლო ჩვენმა ენამ, ასე 
რომ ელოლიავებოდა მას, უცხო გარემოში 
მომწყვდეულს. 

სევდითა და შიშით – რადგან ვხედავდით, 
რომ თანდათან ვიწროვდება ქართული ენის 
გავრცელებულობის არე, მცირდება მასზე 
მოლაპარაკეთა რაოდენობა.

• როცა ამ წიგნის სახელწოდება წავიკით-
ხე, ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა დღიურე-
ბი, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით 
– ჩანაწერები ექსპედიციის ყოველდღიურ 
მუშაობაზე: სად, რომელ სოფელში, როდის, 
ვისგან ვიწერდით მასალას, რამდენ ხანს 
ვრჩებოდით, რა ვნახეთ... ერთი სიტყვით, 
ეს იქნებოდა ანგარიში ექსპედიციის მიერ 
ჩატარებული მუშაობისა როგორც მექარ-
თულე, ისე მეთურქულე შავშეთის სოფ-
ლებში (გახაზული ტერმინები ეკუთვნის მ. 
ფაღავას). მაგრამ არა, ეს არ არის მშრალი 
ანგარიში.

ჩანაწერებში – ამ, პეიზაჟებითა და ექსპე-
დიციის წევრთა განცდების გამომხატველი 
ადგილებით გაჯერებულ მხატვრულ ანგა-
რიშში ჩართულია მეცნიერული მსჯელობა, 
თვით ავტორისა და სხვათა ვარაუდები ამა 

თუ იმ ენობრივ ფორმაზე, მატერიალური 
კულტურის ძეგლებზე... ჩართულია მოხერ-
ხებულად შესაფერის ადგილებში ისე, რომ 
არ ტოვებს ზედმეტობის შთაბეჭდილებას.

ამ ჩანართებით პროფესორი მ. ფაღავა 
წარმოგვიდგება არამარტო ენათმეცნი-
ერების საკითხებზე დაფიქრებულ მკვლევ-
რად, არამედ ისტორიის, არქეოლოგიის, 
ფოლკლორის, ეთნოგრაფიის, მითოლო-
გიის მცოდნედ, რომელიც კარგად იცნობს 
მეცნიერების ამ დარგების შესახებ არსე-
ბულ ლიტერატურას, პირველწყაროებს და 
მიგნებულად იყენებს თავისი ვარაუდების 
საბუთად.

• ბევრ რამეს გვიყვება ეს 360 გვერდიანი 
წიგნი. იმასაც, რომ ალთუნის – ოქროსმა-
ძიებლები ვეგონეთ ჩვენებურებს.

კი, ნამდვილად ვიყავით და ვართ ოქროს 
მაძიებლები, მაგრამ არა ჩვეულებრივი 
ოქროსი, არამედ იქაურ ქართველთა ცნო-
ბიერებაში, აზრსა და გონებაში შენახული 
ოქროსი.

„ხელი რომ გიმიჭრა, ჩემი სისხლი ქართუ-
ლათ დაწერავს”; „კიდევ ვგნებულობთ ერთ-
მანეფ, კაÁა”; „დრო რამდენიც გადის, იკარ-
გვის ქართული”; „გურჯიჯა აღარ დარჩა” – 
აი ამ ოქროს, ამ გულისტკივილს ვეძებდით 
და ვპოულობთ კიდეც.

აი კიდევ ერთი ნაპოვნი:
„თამარას ცნობილოფ? აქაური თამარას 

ყალეები არიან, ხევიდან დუუმწკრივებია 
კაცები, ხელიდან ხელში აძლევდენ ქვებ. 
ჩვენი ყალე ისე უშენებია... თამარა დედოფ-
ლის მეზერი თურქიეშია”(87). სოფელ ბაზ-
გირეთის მაღლა, საზგირელზე, ეგულებათ 
„თამარას სასვენი” (72). იქაურ საფლავებში 
ეგულებათ აგრეთვე თამარ მეფის თორომ-
თა – შთამომავალთა ძვლები: „ე ძვლებიო 
თამარა დედოფლის თორომებისააო. მე’და 
ჩამფლათ’ნაო, ჩემი მეზერი ვერ იპოვნო-
ნო... ფიქალზე დაწერილი იყო” – ირწმუნე-
ბიან.

„ასე სწამთ აქ და ვერც ვერავინ შეაცვ-
ლევინებს აზრს აქაურ კაცს. და არც უნდა 
ეცადოს ვინმე” – სამართლიანად ფიქრობს 
და წერს მ. ფაღავა.

• ბევრი რამის შესახებ გამოთქვამს ავ-
ტორი თავის აზრს. ამ აზრთაგან ზოგი კა-
ტეგორიულია, ზოგიც – მხოლოდ ვარაუდი, 
რომელსაც ახლავს კითხვის ნიშანი, სიტყ-
ვები: „ვფიქრობ”, „ვინ იცის”, „შესაძლებე-
ლია”. არ გაურბის ასეთ „სათუო” მსჯელო-
ბასაც: „ბზათა თუ გზათა?” – თუ ამოსავალ 
ფორმად ... გზათას მივიჩნევთ, მაშინ ეს სო-
ფელი უნდა იყოს გზათა შესაყარი თუ გზა-
თა გასაყარი, ან რაიმე ამის მსგავსი (121).

„არ უნდა იყოს ოშნაკი ქართული სიტყვა” 
(245)...

მრავალ საინტერესო საკითხზე მსჯე-
ლობს მ. ფაღავა: 

ჴ’არის არსებობაზე (19), ყ და ჯ თანხ-
მოვნების მონაცვლეობაზე, უმალუტიან და 
ნახევარხმოვნებზე (44), ტონურ მახვილზე 

(78), ზმნის ფორმებზე: ხვრეტს (30), წივ-
დენ (60), სოფელთა და ციხეთა სახელებ-
ზე: იფხრევლი (84), პარეხთა (90), კოთხევი 
(170), ბრილი (168), სათლელი (94), დიობა-
ნი (180) და მრავალ სხვაზე. 

„ჩანაწერებში” განხილულ ზოგიერთ სა-
კითხზე ადრეც წერდა მ. ფაღავა; ასეთია, 
მაგალითად, ხანძთისა და შატბერდის მო-
ნასტერთა ლოკალიზაციის საკითხი. აქ 
უკვე კატეგორიულია ავტორის მსჯელობა.

სხვადასხვა წყაროზე, თვით ლიტერატუ-
რის ძეგლებზე დაყრდნობით მ. ფაღავა ას-
კვნის: „დარწმუნებული ვარ, ფორთა არაა 
ხანძთა”.

რამდენჯერმე იმეორებს კიდეც ამ აზრს:
„ყველა მონაცემით, ხანძთა აწინდელი 

ნუკას საყდარია და არა ფორთა, როგორც 
ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს” (64); 
„ფორთა არაა ხანძთა, ფორთა ფორთაა... 
აწინდელი ნუკა ხანძთაა ოდინდელი (293); 
„ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მონაცემის 
გათვალისწინებით, ხანძთა ნუკას საყდა-
რია, შატბერდი – ენი რაბათი” (66); „საფიქ-
რებელია, აწინდელი ენი რაბათი ოდინდე-
ლი შატბერდია სახელშეცვლილი” (65).

• მთელი წიგნი იმის დასტურია, რომ 
თურქეთის ქართველები არ არიან უცხონი, 
ისინი ჩვენებურები არიან, ჩვენი ენით, ბევ-
რი ჩვენი ტრადიციით, სისხლითა და ხორ-
ცით. წინაპართაგან გადმოცემულ ამ საერ-
თოს ვეძებთ, ეძებს ავტორი და პოულობს 
კიდეც. „ჩანაწერებში’’ ხშირად გვხვდება 
შენიშვნა: ჩვენთანაც ასეა, აჭარაშიც გა-
მიგონია; საერთოა თქმულებები, იუმორი, 
ანეკდოტიც კი. მაგრამ თითქოს ავტორს 
სხვისთვის, სხვა სოფლისათვის არ ემეტება 
ეს საერთო: პარალელს თავის სოფელთან 
ავლებს: „ჯინების შესახებ ანალოგიური 
თქმულება ჩემს სოფელშიც გამიგონია... 
ჩანს, მოარული ამბავია, თორემ სად მაჩ-
ხატეთი და სად ორთაბათუმი?” თვითონვე 
პასუხობს ამ კითხვას იქვე: „თუმცა ისტო-
რიულად ერთი რეგიონია და საერთოც ბევ-
რია” (211). ჩვენი მხრით დავუმატებთ: ასე 
რომ არ იყოს, ერთნი რომ არ ვიყოთ, რო-
გორ შეძლებდნენ „ჩვენი დიდი დედეები” 
ორთაბათუმელთაგან „სესხად აეღოთ” ხო-
რუმის ერთ-ერთი ვარიანტი – ორთაბათუ-
მური ხორუმი, „რომელიც ორთაბათუმში, 
და, როგორც ჩანს, მთელ საქართველოშიც 
დაივიწყეს, მაგრამ შეინახეს იგი ზიოსე-
ლებმა, იმერხეველებმა ზოგადად, ჩვენმა 
მოძმეებმა ჭოროხის ხეობაში” (33-34).

ეს სესხი, ეს ვალი ახლა, ამდენი ხნის შემ-
დეგ ბატონ მამიას გამოატანეს მოვალეებ-
მა მევალისათვის – ორთაბათუმისათვის 
გადასაცემად.

შთამბეჭდავად არის გადმოცემული ეს 
ადგილი „ჩანაწერებში”:

„გარმონჯი ხმამაღლა აცხადებს:
– ორთაბათუმელებო, თქვენიდან ჩვენ-

მა დიდმა დედეებმა მუზიკა ისესხეს და 
ახლა’ნა დიგიბრუნოთო”... დაუკრა... დაუკ-

რა ჩვენებური საცეკვაო... გვიბრუნებენ ამ 
ვალს და მე მატანებენ.

და მეც მივიღე ეს ვალი გახარებულმა და 
გაამაყებულმა.

მოვდიოდი და ვფიქრობდი... მიხაროდა, 
რომ აქ, იმერხევის ამ მთის სოფელში, ჩემი 
წინაპრების ნაკვალევი აღმოვაჩინე. რო-
გორც ჩანს, დასავიწყებლად არ ყოფილა 
გამეტებული „ორთაბათუმურაÁ” საცეკ-
ვაო, ჩვენი ორთაბათუმური ხორუმი... ეს 
ჩემი წინაპრების ის „ვალი” იყო, სიამოვნე-
ბით რომ დავიბრუნე”(34).

განა მარტო „ჩანაწერების” ავტორისთვის 
არის ეს საამაყო და გულის ამაჩუყებელი?

• „შავშურ ჩანაწერებში” სამომავლო ამო-
ცანებიც არის დასახული. ჯერ კიდევ ბევრი 
რამაა საკვლევი: იქნება ეს ზოგიერთი სიტ-
ყვის ფორმა თუ მნიშვნელობა, ვაზის ჯიშე-
ბი (184), ბალახეულისაც კი (162), ტოპო-
ნიმთა ეტიმოლოგიები, მეტსახელები (188).

შესასწავლია სხვა რამეც – დიდად მნიშვ-
ნელოვანი:

„ჩვენ ვლაპარაკობთ თურქიზმებზე სამხ-
რულ კილოებში, მაგრამ არაფერს ვამბობთ 
გურჯიზმებზე აქაურთა თურქულ მეტყ-
ველებაში”(235). საინტერესოა, აქაურთა 
თურქულმა მეტყველებამ თუ შემოინახა 
ქართული ელემენტი... ვფიქრობთ, ქართუ-
ლის ნაკვალევი მომავალი კვლევით უნდა 
გამოვლინდეს” (265).

ჩვენს გამოხმაურებას „ჩანაწერების” იმ 
ადგილით ვამთავრებთ, სწორედ სამომავ-
ლო კვლევის ამოცანებს რომ ეხება:

„ჩვენი წინა თაობები ოცნებობდნენ ამ 
კუთხეში მოგზაურობაზე და იმის ნახვაზე, 
რაც ძველი ფოლიანტებიდან თუ სიგელ-
გუჯრებიდან იცოდნენ... ჩვენს თაობას ის-
ტორიული შანსი მიეცა, არა მარტო იმოგ-
ზაუროს ჭოროხის ქვეყნებში, დატკბეს აქა-
ური ძეგლების სიდიადით, არამედ იზრუნოს 
მათზე, დროს გამოსტაცოს, გადაარჩინოს 
და მომავალ თაობას შეუნახოს, როგორც 
ნიშანი წინაპართა ტიტანური შრომისა და 
სულიერი ღვაწლისა. ამ შანსზე ჩვენმა თა-
ობამ უარი არ უნდა თქვას...”(238-239).

არ უნდა თქვას, რადგან „ბევრია საინტე-
რესო ამ ხეობაში მკვლევრისათვის. ...შავ-
შეთის მთებში შეხიზნულ სოფლებში ჯერ 
კიდევ მრავლადაა გადარჩენილი ქართული 
ყოფის ის ელემენტები, რომლებიც სხვა 
კუთხეებში დავიწყებას მიეცა და რომელიც 
გაგვიცოცხლებს ჩვენი წარსულის მივიწ-
ყებულ ფურცლებს... მკვლევარს ელოდება 
აქაური ფოლკლორი, მეტყველება, ყოფა...” 
(102-102); სოციოლინგვისტური სურათი ამ 
კუთხისა შესასწავლია, იგი მნიშვნელოვა-
ნია ზოგადი ენათმეცნიერების თვალსაზ-
რისითაც” (307).

ჩვენი სათქმელიც ეს არის.

მერი ცინცაძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი  

20 წლისთავისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინიფეხბურთში
ახმაურდა უნივერსიტეტის სასპორტო 

დარბაზი, მინებსა და კედლებზე გამოჩნ-
და საინფორმაციო ფურცლები, იმასთან 
დაკავშირებით, რომ დაიწყო ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულ-
ტეტის დაარსებიდან 20 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ტურნირი მინიფეხბურთში, ამ 
ფაქტის უფრო ფართოდ გაშუქების მიზ-
ნით კითხვით მივმართეთ ჩვენი უნივერსი-
ტეტის ყოფილი იურიდიული ფაკულტეტის 
პირველ დეკანს, ამჟამინდელი იურიდიულ 
მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღ-
ვანელს, სრულ პროფესორ ბატონ მურმან 
გორგოშაძეს.

– ბატონო მურმან, გარდა მინიფეხბურ-

თისა, კიდევ რა ღონისძიებების გამართვას 

აპირებთ ამ თარიღის აღსანიშნავად? 

– დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა ღო-

ნისძიებები, კერძოდ: სპორტული ღო-
ნისძიებები, რომელშიც მინიფეხბურთის 
გარდა გათვალისწინებულია ფრენბურთი 
და ჭადრაკი, სხვათაშორის სასპორტო ღო-
ნისძიებებში სტუდენტებთან ერთად და 
მათ გვერდით მონაწილეობას ღებულობენ 
ჩვენი დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავ-
ლებლები.

გვინდა ჩავატაროთ სტუტენტთა ვიქ-
ტორინა თემაზე „იურიდიული განათლება 
საქართველოში.” ვიქტორინის ფარგლებში 
შედგება ოცი კითხვა (20 იმიტომ, რომ 20 
წლისთავს ვზეიმობთ), რომელიც შეეხება 
საქართველოში იურისპრუდენციის განვი-
თარების პრობლემებს, სტუდენტებს მივუ-
თითებთ ლიტერატურას საიდანაც იქნება 
აღებული კითხვები.

დაგეგმილი გვაქვს ლექციების ციკლი 
„კურსდამთავრებული – სტუდენტს,”  ამ 

ციკლის ფარგლებში ის კურსდამთავრე-
ბულები, რომლებიც მუშაობენ ადვოკატე-
ბად, მოსამართლეებად, ნოტარიუსებად, 
პროკურორად, გამომძიებლად და სხვა 
სტრუქტურებში, სტუდენტებს გააცნობენ 
თავიანთ პრაქტიკაში ყველაზე საინტერე-
სო საქმის დეტალებს. 

გვინდა აგრეთვე ჩავატაროთ სტუდენტ-
თა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც 
მოვიწვევთ სხვა უმაღლესი სასწავლებლის 
სტუდენტებსაც.

სასწავლო წლის დასასრულისთვის 
ვგეგმავთ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავ-
ლებლების პროფესორ-მასწავლებელ-
თა სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე 
„სამართლის სწავლება – გამოცდილება, 
პრობლემები, პერსპექტივები”.

განზრახული გვაქვს „საქართველოს 
სამართლის საფუძვლებში” სახელმძღვა-

ნელოს მომზადება, ყოველ შემთხვევაში, 

მისი ერთი ნაწილის მაინც. 

იუბილეს დააგვირგვინებს ჩვენი ფაკულ-

ტეტის კურსდამთავრებულთა სხვადსხვა 

თაობის შეხვედრა საიუბილეო საღამოს 

სახით, რომელზეც წარვდგებით ჩვენი 

20-წლიანი საქმიანობით. 

რასაკვირველია, ეს ღონისძიებები გარ-

კვეულ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებუ-

ლი, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი 

ფაკულტეტის დეკანი და უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაცია გვერდში ამოგვიდგება და 

უნივერსიტეტის ერთ-ერთი საინტერესო 

სტრუქტურის – ყოფილი იურიდიული ფა-

კულტეტისა და ახლანდელი იურიდიულ 

მეცნიერებათა დეპარტამენტის ოცი წლის 

იუბილეს ღირსეულად აღვნიშნავთ.



ოქტომბერი 5

შოთა ზოიძე

სიტყვა თქმული ოტია იოსელიანის დაკრძალვაზე, გელათის საკათედრო ტაძრიდან 
გამოსვენების შემდეგ, სოფელ გვიშტიბში, 2011 წლის 19 ივლისს

19 ივლისს მშობლიურმა მიწამ მიიბარა გა-
მოჩენილი ქართველი მწერალი ოტია იოსელი-
ანი. გთავაზობთ სამგლოვიარო მიტინგზე ჩვენი 
უნივერსიტეტის პროფესორ ემირიტუსის, პოეტ 
შოთა ზოიძის სიტყვას. 

 ძვირფასო მეგობრებო!
კიდევ ერთი სახალხო მწერალი გადავიდა წუ-

თისოფლიდან მარადისობაში. გადავიდა იმ წინა-
პართა საუფლოში, რომელთა ანდერძი გულში 
ჰქონდა ამოტვიფრული. ეს ანდერძია: „მამული, 
ენა, სარწმუნოება”. ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს 
იბრძოლა და იღვაწა ღვთისდამღიანი კალმით 
ისე, რომ ილიას ანდერძიდან წამითაც არ გა-
დაუხვევია, ყველგან და ყოველთვის მშობლიური 
ენისა და სარწმუნოების გულანთებული ჭირი-
სუფალი იყო. აპოკალიფსური რეჟიმებისათვის, 
ზოგიერთი მისი კოლეგისაგან განსხვავებით, 
ხარკი არასოდეს გადაუხდია, იგი ყველგან და 
ყოველთვის ერთი და განუმეორებელი ოტია 
იოსელიანი  იყო.

მე და ძვირფასი ოტია მუდმივი თანამოსაუბ-
რენი ვიყავით. ბოლო დღეებში, როცა უკურნე-
ბელმა სენმა ხელი დარია და მძიმე ხორციელი 
ტკივილები სულს უხუთავდა, საკუთარ ტკივილ-
ზე სიტყვაც არ დასცდენია. ამ მძიმე დღეებშიც 

სამშობლო სტკიოდა, ენა და სარწმუნოება სტკი-
ოდა, უცხოეთში გადახვეწილი მილიონობით 
ქართველი სტკიოდა, სტკიოდა მშობლიური ენის 
კონსტიტუციური უფლებების შელახვა, უცხო-
ეთიდან კულტივირებული და მოძალებული უზ-
ნეობა, გარყვნილება, ნარკომანია, უზრდელობა 
სტკიოდა. ერთი სიტყვით, საქართველოს ყველა 
დარდი, ვარამი და მწუხარება მის სულსა და 
სხეულში დაგუბდა. გარდაცვალებამდე რამდენი-
მე დღით ადრე ტელეფონით ვესაუბრე. უჭირდა, 
სიტყვა უწყდებოდა, ახლაც ქვეყნის სატკივარზე 
წუხდა. რა ამბავია ამდენი მედრესე-ინტერნატი 
და მეჩეთი რომ იხსნება აჭარაში, სად არის ბათუ-
მის ინტელიგენცია, სად არის აჭარის ხელისუფ-
ლება და, საერთოდ, სად ხართ, ხმას რატომ არ 
იღებთო,  ნუთუ აჭარაში აჭარლებს აღარაფერი 
გეკითხებათო, პირდაპირი და სამართლიანი საყ-
ვედურებით ამავსო. 

ამ საყვედურებისათვის ძვირფას ოტიას, არა 
მარტო ჩემი, მთელი აჭარის სამადლობელი 
ეკუთვნის.

„ვარსკვლავთცვენა’’ რომ გამოვიდა, სრულიად 
ყმაწვილი ვიყავი. დიდი და მძიმე ომისდროინ-
დელი ერთი ქართული სოფლის სურათებით 
თვალწინ საკაცობრიო პობლემები გადაგვიშა-

ლა. ორმოცდაათიანი წლების ბოლოს მისმა ნო-
ველებმა გამოჩენილი ბორის პასტერნაკიც კი 
აღაფრთოვანა და აალაპარაკა. რაც შეეხება გე-
ნიალური „დაჩის ზღაპრებს”, მათი ავტორი, ჩემი 
თვალსაწიერით, მსოფლიოს გამოჩენილ მეზ-
ღაპრეთა თანავარსკვლავედში მოჩანს. მწერა-
ლი გურამ ბათიაშვილი მკარნახობს, რომ პიესა 
„სანამ ურემი გადაბრუნდება” მსოფლიოს 140 
თეატრში დაიდგაო. დასანანია, რომ ამ შედევრე-
ბის ავტორს დღეს რუსთაველის პრემიის გარეშე 
მივაბარებთ მიწას. ესეც ქართული სინდრომი! 
2000 წელს სახელმწიფო პრემიების კომიტეტის 
წევრებმა შავი კენჭები ჩაუყარეს. მაშინ მეც გახ-
ლდით კომიტეტის წევრი და კარგად მახსოვს ეს 
სამზარეულო. კენჭისყრის შედეგები დიდებულ-
მა ანზორ ერქომაიშვილმა, თამაზ წივწივაძემ და 
მე გავაპროტესტეთ. იმათ მაგიერ, რომლებმაც 
შავი კენჭები ჩაუყარეს, მე ვუხდი ბოდიშს ძვირ-
ფასი ოტიას მაღალ სულსა და გაკელაპტრებულ 
ცხედარს. თავად მას ერთი საყვედურიც არ დას-
ცდენია. ისტორიამ სხვა პარადოქსიც იცის: 1912 
წელს აკაკი წერეთელმა კენჭი იყარა საჩხერეს 
საკრებულოში. საჩხერელებმაც გააშავეს ჭაღა-
რით მოსილი მგოსანი, საკრებულოში ვინმე ბუც-
ხრიკიძე აირჩიეს.

სანუგეშო ის არის, რომ ძვირფას ოტიას თან 
მიაქვს ყველაზე მაღალი ჯილდო, რომლის ბადა-
ლი არ არსებობს დედამიწის ზურგზე და რომე-
ლიც სიზმარშიც კი არ მოელანდება რუსთაველის 
პრემიის არაერთ ლაურეატს, ეს არის ქართველი 
ხალხის საყოველთაო სიყვარული, აღიარება და 
პატივისცემა. ამ ჯილდოს მხოლოდ და მხოლოდ 
უფალი ანიჭებს შემოქმედს და აქ კონიუქტურა 
გამორიცხულია.

იმ ადგილას, სადაც დღეს ოტია დაიკრძალება, 
უფლის ნათელი მოეფინება. იმერეთში, საქართ-
ველოს ამ ღვთითკურთხეულ მხარეში, დღეიდან 
აღმოცენდება მთაწმინდის პანთეონის ფილი-
ალი. სადაც ოტია იოსელიანი დაიკრძალება, იქ 
არის მისი მთაწმინდა.

ოტია იოსელიანი სახალხო მწერალი იყო. და-
ვით კლდიაშვილის შემდეგ არცერთ პროზაიკოსს 
არ ჰქონია იმოდენა სახალხო აღიარება და სა-
ყოველთაო სიყვარული, რამდენიც ოტია იოსე-
ლიანს ჰქონდა. ამიტომაც მინდა დავემშვიდობო 
გენიალური ხალხური ლექსის სტრიქონების მცი-
რეოდენი პერიფრაზით: ხალხის იყო, რაც კი იყო, 
გვიყვარდა და გვიყვარს დღესაც, აქაც დიდი 
კაცი იყო, იქ ნათელი დაადგესა!

კაცი, რომელსაც ვუყვარდით
ორმოციოდე დღის 

წინ, კიდევ ერთი კარ-
გი ქართველი მიიბარა 
ქართულმა მიწამ, კი-
დევ ერთი კარგი ქარ-
თველით გამდიდრდა 
სასუფეველი სულთა.

გარდაიცვალა ჩვენს 
ქალაქში დაბადებუ-
ლი, ჩვენს ქალაქზე, 
ჩვენს კუთხეზე, ჩვენს 
უ ნ ი ვ ე რ ს ი ტ ე ტ ზ ე , 
ჩვენს სტუდენტებზე 

შეყვარებული, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქ-
ტორი, პროფესორი ვალერი ლორია. 

ბატონი ვალერი ლორია დაიბადა 1936 წლის 
22 იანვარს ქ. ბათუმში. 1954 წელს ოქროს მე-
დალზე დაამთავრა ბათუმის პირველი ვაჟთა სა-
შუალო სკოლა. 

ბატონი ვალერი ლორია 1960 წელს ამთავრებს 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულ-
ტეტს, 1965 წელს კი ლენინგრადის (ეხლანდელი 
სანკტ-პეტერბურგი) სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის ასპირანტურას და იმავე წელს, იქვე იცავს 
საკანდიდატო დისერტაციას, ხოლო 1977 წელს 
უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწი-
ფოსა და სამართლის ინსტიტუტში, სადოქტორო 
დისერტაციას. 

ბატონი ვალერი ლორია, 1960 წლიდან, 45 
წლის განმავლობაში, – 2005 წლამდე, მის მშობ-
ლიურ უნივერსიტეტში –  ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტში – მუხლჩაუხრელად მოღვაწეობს: ჯერ 

ლაბორანტად, შემდეგ დოცენტად, პროფესო-
რად. 1968-1970 წლებში იყო იურიდიული ფა-
კულტეტის დეკანის მოადგილე, ხოლო 1970-
1975 წლებში ამავე ფაკულტეტის დეკანი. 1989 
წლიდან,  სამართლის საფუძვლების, ხოლო 2002 
წლიდან ახლადშექმნილი – ადმინისტრაციული 
სამართლის – კათედრის გამგე. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა, პროფესორი 
ვალერი ლორია, აქტიურად თანამშრომლობდა 
საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. 
მათ შორის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახე-
ლობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2001-2004 
წლებში იგი აქ კითხულობდა ლექციებს ადმი-
ნისტრაციულ სამართალში, ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევასა და ადმინისტრაციული 
სამართლის პროცესში. მის ლექციებს დიდი ინ-
ტერესით ისმენდა ჩვენი სტუდენტობა. იგი აუცი-
ლებლად მიიჩნევდა თსუ-სა და ჩვენი უნივერსი-
ტეტის სტუდენტთა დაახლოება-დამეგობრებას. 
ამ მიზნით მისი ხელმძღვანელობით არაერთხელ 
მოეწყო სტუდენტთა სხვადასხვა ფორმატის 
შეხვედრები. პროფესორ ვალერი ლორიას აღზ-
რდილი ჰყავს 15 მეცნიერი ადმინისტრაციული 
სამართლის დარგში. 

გარდა საუნივერსიტეტო მოღვაწეობისა, თა-
ვის პროფესიონალიზმს, ბატონი ვალერი, სხვა 
მიმართულებითაც წარმართავდა:  1994-1995 
წლებში იყო საქართველოს 1995 წლის 24 აგვის-
ტოს კონსტიტუციის შემმუშავებელი სამთავრო-
ბო კომისიის წევრი; 1998-1999 წლებში საქართ-
ველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა 
და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 
შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის წევრი. ამ 

კოდექსებთან დაკავშირებით 1999 წლის მაისში 
იგი გამოვიდა ექსპერტის როლში ევროპარლა-
მენტში, სტრასბურგში, იმავე წლის ივნისში კი 
საქართველოს პარლამენტში მომხსენებლად. 

2002 წელს მონაწილეობდა ადმინისტრაციულ 
მეცნიერებათა საერთაშორისო ასოციაციის ათე-
ნის ყრილობაზე, 2003 წელს – პოტსდამის კონ-
ფერენციაზე, ხოლო 2004 წელს – სტამბულის 
კონფერენციაზე. იყო საქართველოს პარლამენ-
ტის მოწვეული სპეციალისტი. ქართულ, რუსულ, 
პოლონურ, გერმანულ და ინგლისურ ენებზე გა-
მოქვეყნებული აქვს 120-ზე მეტი სამეცნიერო 
ნაშრომი. 

აღსანიშნავია მისი მონოგრაფიები: „ადმინის-
ტრაციული პროცესი და მისი კოდიფიკაცია” 
(1986წ.), „ადმინისტრაციული პასუხისმგებლო-
ბა” (1972წ.), „ადმინისტრაციული სამართალ-
დარღვევა და მისი საქმეთა წარმოება” (1977 წ.) 
და სხვა. 

პროფესორ ვალერი ლორიას სახელმძღვანე-
ლოებით დაეუფლნენ ადმინისტრაციული სა-
მართლის ნიუანსებს საქართველოს უახლესი 
პერიოდის ქართველი სტუდენტი-იურისტები.   
მისი სახელმძღვანელო „საქართველოს ადმინის-
ტრაციული სამართალი” შევსებული და გადა-
მუშავებული სახით რამდენჯერმე გამოიცა და 
პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში, დიდი 
ხნის განმავლობაში ერთადერთ სახელმძღვანე-
ლოს წარმოადგენდა. ხოლო მისი „საქართველოს 
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი” 
(2002 წ.), ყოფილ საბჭოთა კავშირის სივრცე-
ში ადმინისტრაციულ-საპროცესო სამართალში 
სახელმძღვანელოს შექმნის პირველ ცდას წარ-
მოადგენდა.

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ბატონი ვა-
ლერი ლორია არის ადმინისტრა- ციული სამარ-
თლის მეცნიერების ფუძემდებელი საქართვე-

ლოში. მის სამეცნიერო მიღწევებად ითვლება 
ადმინისტრაციული წარმოების სახეების ჩამო-
ყალიბების კანონზომიერების მიგნება-ახსნა და 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის განსხ-
ვავების დადგენა სხვა სახის იურიდიული პასუ-
ხისმგებლობისგან. 

 როფესორ ვალერი ლორიას ნაღვაწის სი-
ცოცხლეშივე აღიარებად უნდა ჩაითვალოს მისი 
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა საერთაშორი-
სო ასოციაციის (ქ. ბრიუსელი) წევრად არჩევა, 
საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერება-
თა აკადემიისა და აფხაზეთის მეცნიერებათა 
აკადემიის ნამდვილ წევრად არჩევა, ღირსების 
ორდენითა და ივანე ჯავახიშვილის მედლით და-
ჯილდოება, მაგრამ მისი ღვაწლის შესწავლა და 
ჯეროვანი დაფასება მომავლის საქმეა. ღრმად 
ვართ დარწმუნებულები, რომ მთელი საქართ-
ველოს მასშტაბით მიმოფანტული ბატონი ვალე-
რის გაზრდილ-აღზრდილები ამ საქმეს პირნათ-
ლად გაართმევენ თავს.

 წავიდა კაცი, რომლის სტუმრობას ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში არასოდეს ჩაუვ-
ლია ცოდნის ზეიმის, მოფერებისა და ჭიქა ღვი-
ნის გარეშე.  

 დავკარგეთ კაცი, რომელსაც ვუყვარდით, 
კაცი, რომელიც გვეიმედებოდა, კაცი, რომელიც 
დაგვაკლდება და მოგვენატრება. 

ღმერთო, დიდებულო, ნათელში ამყოფე მისი 
სული! 

რსუ-ს იურიდიულ-მეცნიერებათა 
დეპარტამენტის პროფესორ–მასწავლებლები:

მურმან გორგოშაძე, ნუგზარ ფუტკარაძე,
ვაჟა ხახუტაიშვილი, ომარ ფარტენაძე, 

ადამ მახარაძე, ომარ მახარაძე, დავით გაბაიძე,
გივი აბაშიძე, რაჟდენ ფუტკარაძე, მირიან

ქათამაძე, ლევან ჯაყელი, კახა ფალავანდიშვი-
ლი, ზურაბ კვირკვაია, ბაკურ ლილუაშვილი

დაუვიწყარი
საქართველოს მოუკვდა დიდი მწერალი და 

მოაზროვნე, სამშობლოზე უსაზღვროდ შეყვარე-
ბული მამულიშვილი, ქართული პროზის რაინდი, 
ოტია იოსელიანი. ის ორიგინალური მოვლენაა 
თანამედროვე ქართულ მწერლობაში, ვინც სი-
ცოცხლეშივე აღიარა მადლიერმა  მკითხველმა  
კლასიკოსად.

   ორიგინალური იყო ოტია იოსელიანი, რო-
გორც მხატვარი და როგორც ადამიანი.  მწერა-
ლი ისე ცხოვრობდა, როგორც წერდა. ამიტომ 
ყველა მიჩვეული ვიყავით მის კატეგორიულო-
ბას, პრინციპულობას, შეურიგებლობას. როცა 
ქართველ კაცს მამის სახელი და ეროვნების 
დასახელება გაუუქმეს პირადობის მოწმობაში, 
ოტია იოსელიანის თხზულებათა ათტომეულზე 
გაჩნდა ავტორის ვინაობის წარდგენის ორიგი-
ნალური ფორმა -”ოტია შალვას ძე, შალვა ფარ-
ნაოზის ძე, ფარნაოზ ბიჭიას ძე…იოსელიანი” 
ამით მწერალმა ის თქვა, რასაც გრძნობს (უნდა 
გრძნობდეს) ტრადიციებზე აღრზდილი ქართვე-
ლი კაცი, ვისაც წინაპართა ხსოვნა თავის პირად 
ღირსებად მიაჩნია.

    ოტია იოსელიანის სახელი პირველი ნიმუშე-
ბის გამოქვეყნებისთანავე გახდა პოპულარული 
მკითხველთა შორის. ხოლო პირველი რომანით 
„ვარსკვლავთცვენა” მან სამუდამოდ დაიმკვიდ-
რა ადგილი ქართულ მწერლობაში.

   სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო მწერლის 
ცხოვრებაში მისი თხზულების ათტომეულის გა-
მოცემით. ამ გამოცემაში თავი მოიყარა მწერლის 
ყველა ღირებულმა ლიტერატულმა ქმნილებამ 
და მკითხველმაც უშეღავათოდ უწოდა მწერალს 
ცოცხალი კლასიკოსი. 2007 წელს სპეციალუ-

რად შევუდექი ოტია იოსელიანის შემოქმედების 
შესწავლას მისი თხზულებების ათტომეულის 
საფუძველზე. 2008-2010 წლებში გამოვაქვეყნე 
ათი წერილი პროზისა და პოეზიის, ხოლო სამი 
წერილი პედაგოგიური შეხედულებების თემებ-
ზე. მწერალი, ცხადია, გულდასმით ეცნობოდა 
ამ წერილებს და 2009 წლის გაზაფხულზე დამი-
რეკა და თანხმობა მთხოვა მისი ცნობილი „ჩემი 
ასავალ-დასავალის”ახალი გამოცემისათვის ჩემი 
პირველი წერილის თანდართვის შესახებ. 2009 
წელს გამოვიდა ეს წიგნი, რომელსაც წინ უძღ-
ვის   ჩვენი ნაშრომი „ოტია   იოსელიანის „ასა-
ვალ-დასავალი”. 2010 წელს გამოქვეყნდა მწერ-
ლის „რჩეული”. ამ ტომს ბოლოში აქვს დართული 
„ადამიანური შესაძლებობათა უსაზღვროება” 
(წერილი  მეორე). ეს იყო ჩემთვის უდიდესი ბედ-
ნიერება-ოტია იოსელიანს მოეწონა ჩემი წერი-
ლები! შემდეგ იყო პირველი შეხვედრები. ორჯერ 
სპეციალურად მოვამზადე ბათუმის უნივერსი-
ტეტის სტუდენტთა ჯგუფები და შევახვედრე 
მწერალს წყალტუბო-გვიშტიბში. სტუდენტები 
დიდი სიყვარულით სწავლობდნენ მწერლის შე-
მოქმედებას. ეს შეხვედრები იწყებოდა ჩემი გან-
ცხადება-წარდგინებით; „ბატონო ოტია, დღეს 
თქვენთან მოვიდნენ ბათუმელი სტუდენტები 
არა როგორც მომკითხველები, არამედ როგორც 
მკითხველები”. ამ სიტყვების მოსმენაზე წამით 
შეჩერდებოდა, დაკვირვებით გადაავლებდა 
თვალს სტუდენტებს, მაგრამ შემდეგ მაინც გუ-
ლისტკივილით განაგრძობდა თავის სათქმელს 
„ახლა არავინ კითხულობს წიგნსა”.  ამას მოყ-
ვებოდა კრიტიკული შეფასება საქართველოში 
წიგნის და მკითხველის ბედის შესახებ; და იტყო-

და: რაც კაცობრიობას უაზროვნია, წიგნშია მოქ-
ცეული. თუ არ წავიკითხავთ,   დავბრუნდებით 
გამოქვაბულში. 

 განსაკუთრებული სიხარული მივანიჭეთ საყ-
ვარელ მწერალს მეორე სტუმრობის დროს 2010 
წლის ოქტომბერში.  ბატონ ოტიას მოვახსენე 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის სტუდენტთა ოცკაციანი ჯგუფის 
მიერ ვეფხისტყაოსნის სრული ტექსტის ზეპი-
რად დასწავლის მიმდინარეობის შესახებ. შემ-
დეგ სტუდენტებმა ზეპირად წარმოთქვეს პოემის 
შესავალი ნაწილი.  წარმოუდგენელი სიხარული 
იკითხებოდა ბატონი ოტიას სახეზე და კმაყო-
ფილმა განაცხადა; ამაზე უკეთესი საჩუქარი ჩემ-
თვის დღემდე არავის მოუძღვნია. კიდევ  უფრო 
გაიხარა, როცა ვუთხარით,  რომ სტუდენტთა ეს 
ჯგუფი ყოველი წლის 19 მაისს ბათუმის უნივერ-
სიტეტში გამართავდნენ  ვეფხისტყაოსნის სრუ-
ლი ტექსტის ზეპირად კითხვის ლიტერატულ 
საღამოს.  შეხვედრას ესწრებოდნენ ქუთაისი-
დან, პოეტი    ზაალ ებანოიძე,  აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, 
ავთანდილ ნიკოლეიშვილი,  ოთარ ჭუმბურიძე,  
ბათუმიდან პოეტი და პროფესორი  შოთა ზოიძე 
და პროფესორი რამაზ ხალვაში.

    უკიდურესი გართულება ჰქონდა ჩემს სა-
ხელთან დაკავშირებით.  არც მე და არც საქარ-
თველოს სახალხო არტისტს,  ბათუმის თეატრის 
მსახიობ იური ცანავას „იურის” არ გვეძახოდა. 
„თქვენ ქართველები   ხართ,  რათ გინდათ რუ-
სული სახელები, დეილია საქართველოში თქვენი 
შესაფერი სახელი?” და ორივეს გიორგი შეგვარ-
ქვა. 2009 წელს საჩუქრად გამომიგზავნა მისი 
საუკეთესოდ გამოცემული ათტომეული ასეთი 
წარწერით: „ბატონ გიორგი (იურა) ბიბილეიშ-
ვილს!  ჩვენი შემოქმედებითი მეგობრობის საწინ-
დარად…იმედით, რწმენით, მადლიერებით ოტია 

იოსელიანი,  14.11.2009.  წყალტუბო–გვიშტიბი.  
     2010 წელს ანალოგიური გულთბილი წარ-

წერით გამომიგზავნა ახალი რჩეული,  მაგრამ 
ყველა მოლოდინს გადააჭარბა 2011 წლის 28 
მაისს გამოგზავნილ წიგნზე „ქალი მაინც ქალია” 
გაკეთებულმა წარწერამ. მასში სრულიად აისა-
ხა პოეტ თეიმურაზ ლანჩავას ლექსში „ოტია” 
დახატული რეალისტური სახე წერილისა, რომე-
ლიც „ისე გვემუსაიფება თითქოს ტოლთან იჯდე 
ტოლი” ზუსტად ასეთი განწყობილება დამეუფ-
ლა  როცა წავიკითხე: „ბატონ  გიორგი (იური)
ბიბილეიშვილს! ჩვენი მეგობრობა საქართველოს 
სულიერი გადარჩენისათვის ბრძოლაა. ბრძოლას 
კი ყოველთვის აქვს აზრი!…იმედით, რწმენით 
ოტია იოსელიანი,  28.05.2011. წყალტუბო-გვიშ-
ტიბი. ასე მხოლოდ ჭეშმარიტად დიდი ადამიანე-
ბი გამოხატავენ თავიანთ თანადგომას უბრალო 
მოკვდავთადმი.

     დაუვიწყარი ოტია იოსელიანი მაღალზ-
ნეობრივი ადამიანობის ნიმუშის მნიშვნელობით  
განაგრძობს სიცოცხლეს ჩემს გულში.  

იური ბიბილეიშვილი
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №04 
ქ. ბათუმი     29 სექტემბერი, 2011 წ
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუ-
დენტთათვის  რსუ–ს  სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

   „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, რსუ-ს წესდების მე-10 
მუხლისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძ ველზე წარმომადგენლობითმა საბ-
ჭომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა

დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის სტუდენტთათვის რსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესი (დანართი 1).

ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სტიპენ დი ების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტ-
კიცების თაობაზე”  წარმომადგენლობითი საბ ჭოს 2009 წლის 3 დეკემბრის №04 და „საჯა რო სამარ-
თლის იურიდიული პირის -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი ვერ სიტეტის პირველი სასწავლო 
წლის სტუ დენტთათვის სტიპენდიის დანიშნვისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაო ბაზე”  წარმო-
მადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 18 თებერვლის №05 გადა წყვეტი ლებები; 

გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს რსუ-ს ვებ-გვერდზე და გაზეთში „ბათუმის უნი ვერსიტეტი”;
გადაწყვეტილება ძალაშია 2011–12 სასწავლო წლიდან.

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი
სპიკერი /კ. ქაშიბაძე/

დანართი 1
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის 
რსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესი

თავი І. 
ძირითადი დებულებანი
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
ეს წესი არეგულირებს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდეგში რსუ-ს) სტუ-

დენტთათვის რსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნასა და გაცემას;  
რსუ–ს სტიპენდიები ენიშნებათ: 
ა) რსუ–ს ბაკალავრიატის პირველი სასწავლო წლის იმ სტუდენტებს, რომლებიც ერთიანი ეროვნუ-

ლი გამოცდებით სწავ ლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებენ განაცხადში (სარეგისტრაციო ანკე-
ტაში) პირველ ნომრად მითითებულ აკადემიურ საგანმა ნათ ლებლო პროგრამებზე და, ამასთან, ვისაც 
მეოთხე დამატებით გამოც და ზე მიღებული აქვს ფაკულტეტზე ჩარიც ხულ სტუდენტთა შორის ყვე-
ლაზე მაღალი (სკალირებული) ქულა. სტიპენდია (ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით) გაი ცემა 
პირველი სასწავლო წლის განმავლობაში 1 ოქტომბრიდან ივლისის ჩათვლით პერიოდში.

ბ) „ჩვეულებრივი სტიპენდია კარგოსნისათვის” (ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით) – სწავლე-
ბის მეორე წლიდან (მესამე სემესტრიდან) რსუ-ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგან მა ნათ-
ლებლო პროგრამების იმ სტუდენტებს, რომლებიც გამო ირ ჩევიან სწავლაში მიღწეული წარმატებით 
(ვისაც საგან მა ნათლებლო პროგრამით გათვალისწი ნებულ ყოველ სასწავლო კურსში აქვს შეფასე ბა 
არანაკლებ „ძალიან კარგი”-სა).

გ) „ჩვეულებრივი სტიპენდია ფრიადოსნისათვის” (ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით) – სწავ-
ლების მეორე წლიდან (მესამე სემესტრიდან) რსუ-ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგან მა-
ნათლებლო პროგრამების იმ სტუდენტებს, რომლებიც გამო ირ ჩევიან სწავლაში მიღწეული წარმა-
ტებით (ვისაც საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ სასწავლო კურსში აქვს 
შეფასება „ფრიადი”).

  დ) „სახელობითი სტიპენდია” (ყოველთვიურად 150 ლა რის ოდე ნობით) – სწავლების მეორე წლი-
დან (მესამე სემესტრიდან) რსუ-ს ბაკალავრია ტისა და მაგისტრატურის იმ სტუ დენ ტ ებს, რომლებ-
საც საგანმანათლებლო პროგრამით გათვა ლის წინე ბულ ყოველ სასწავლო კურს ში აქვთ შეფასება 
„ფრიადი” და რომლებიც გამო ირ ჩევიან აქტიური სამეცნიერო საქმიანობით (გამოქვეყნებული აქვს 
სამეცნიერო ნაშ რომი შესაბამის სპეციალობაში ან არის სხვადასხვა სამეცნიერო ან სასწავლო კონ -
ფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების და ა.შ. მონაწილე და აქვს მაღა ლი მიღწევები). 

ჩვეულებრივი და სახელობითი სტიპენდიები გაიცემა სე მეს ტრულად - აგვის ტო დან თებერვლის და 
მარტიდან - ივლი სის ჩათვლით პერიოდში.

პირველი სასწავლო წლის სტიპენ დი ანტ თა რაოდენობა განისაზღვრება შემ დეგ ნაირად:
ა) განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტზე – 10 სტუდენტი;
ბ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულ ტეტზე – 3 სტუდენტი;
გ) საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე – 6 სტუდენტი;
დ) აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტზე – 9 სტუდენტი;
ე) ტურიზმის ფაკულტეტზე – 2 სტუდენტი.
რსუ-ს თითოეულ ფაკულტეტზე სახელობით სტიპენდიანტთა რაოდენობას და სტიპენდიის დასა-

ხელებას განსაზღვრავს რსუ-ს აკადემიური საბჭო შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით. 
რსუ–ს სტიპენდიები  არ ენიშნებათ:
ა) რსუ-ს მიმართ ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტს (პირს, რომელმაც დადგენილ ვადაში 

ვერ გაიარა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია) ;
ბ) სტუდენტს, რომელსაც სრულად არა აქვს ათვისებული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბა-

მისი ეტაპისათვის გათვალისწინებული კრედიტები (გარდა გაც ვ ლითი პროგრამიდან დაბრუნებული 
სტუდენტისა, პროგრამებს შორის გან სხვა ვე ბული კრედიტების ასათვისებლად ფაკულტეტის მიერ 
განსაზღვრული გრაფიკის ამოწურვამდე);

  სტუდენტს, მათ შორის სახელმწიფო სტიპენდიანტს, ერთდროულად ორი სხვადასხვა ან ერთი-
დაიმავე სახის სტიპენდია არ დაენიშნება, ხოლო თუკი დანიშ ნული აქვს - მასზე გაიცემა იმ სახის 
სტიპენდია, რომელსაც თავად სტუდენტი აირ ჩევს.   

თავი ІІ.
სახელობითი სტიპენდია
მუხლი 2. სახელობითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადება 
სახელობითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად სასწავლო სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს 30 დღი-

სა, კონკურსს აცხადებს ფაკულტეტის საბჭო.  განცხადება უნდა გამოქვეყნდეს რსუ-ს ვებ-გვერდ-
ზე ან/და ფაკულტეტის საინფორმაციო დაფაზე გა ნაც ხადების მიღების დაწყებამდე არანაკლებ 07 
დღით ადრე, რასაც უზრუნ ველყოფს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატი. 

საკონკურსო განცხადებების მიღება იწარმოებს 07 დღის განმავლობაში, კონ კურსი კი ჩატარდება  
კონკურსის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა. 

კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს:
ა) კონკურსის პირობებს;
ბ) კონკურსანტისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს;
გ) წარმოსადგენი საკონკურსო დოკუმენტაციის ნუსხას და პირობებს;
დ) განაცხადის (საკონკურსო დოკუმენტაციის) წარმოდგენის ვადასა და ად გილს; 
4. საკონკურსო დოკუმენტაცია (დანართი 1) უნდა მოიცავდეს:
ა) განცხადებას კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 2);
ბ) სტუდენტის სასწავლო-სამეცნიერო ავტობიოგრაფიას (CV) (დანართი 3);
გ) სამეცნიერო კონფერენციის, სემინარის, სიმპოზიუმის და სხვ. ღონის ძიე ბებ ში აქტიური მონაწი-

ლეობის (ორალური, სტენდური მოხსენება) დამადასტუ რე ბე ლი დიპლომის, სიგელის, სეტიფიკატის 
და სხვ. დედანს ან ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) პირადობის მოწმობის ასლს;
ე) ცნობას სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ;
ვ) სტუდენტის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომის დედანს ან დამოწმებულ ასლს;
ზ) არანაკლებ ერთ რეკომენდაციას რსუ-ს იმ პროფესორისაგან, რომელიც კარ გად იცნობს პრე-

ტენდენტის სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობას;
 
მუხლი 3. საკონკურსო კომისია  
1. კონკურსანტთა განაცხადებისა და დოკუმენტების განხილვის მიზნით,  რექ ტორის მიერ იქმნება 

საკონკურსო კომისია. კომისიის შემადგენლობაში შედიან: რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნ-
ველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ფაკულტეტების დეკანები და თითოეული ფაკულტეტიდან 
სტუდენტური თვით მმართველობის ერთი წევრი (სტუდენტი).  შესაძლებელია კომისიის წევრად მოწ-
ვე ული იქნეს სხვა პირი (ექსპერტი) სათათბირო ხმის უფლებით.  

2. კომისიას თავმჯდომარეობს რექტორის მოადგილე, ხოლო მდივანი აირჩევა ღია კენჭისყრით, 
ხმათა უმრავლესობით, კომისიის პირველივე სხდომაზე.   

3. კომისიის სხდომა იმართება გამოცხადებული კონკურსის ვადების შესაბა მისად. გადაწყვეტილე-
ბას კომისიის სხდომის მოწვევის შესახებ იღებს კომისიის თავმჯდომარე. საჭიროების შემთხვევაში 
კომისიის თავმჯდომარეს უფლება აქვს მოიწვიოს კომისიის რიგგარეშე სხდომა. 

4. კომისიის სხდომებს ესწრებიან მხოლოდ კომისიის წევრები. 
5. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სიითი შემადგენლობის უმრავ ლესობა. 
6. კომისიის სხდომებს უძღვება კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფ ნის შემთხვევაში კო-

მისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც აირჩევა ასევე ღია კენჭისყრით, ხმათა უმრავლესობით, 
კომისიის პირველივე სხდომაზე.   

7. საკონკურსო კომისია:
7.1. ისმენს ფაკულტეტების მდივნების მოხსენებას შემოსული საკონკურსო განცხა დებებისა და 

დოკუმენტაციის შესახებ და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე იბარებს მათ;
     7.2.ამოწმებს:
ა)  სრულად არის თუ არა წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი;
ბ) არის თუ არა ყველა საჭირო დოკუმენტი შედგენილი შესაბამისი ფორმისა და რეკვიზიტების  

დაცვით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, საჭიროების შემთხვევაში ბეჭდით დამოწმება, თარიღის 
მითითება და სხვა);

გ) შეესაბამება თუ არა საკონკურსო დოკუმენტაციის მონაცემები ამ წესის მოთ ხოვნებს.
7.3. საკონკურსო დოკუმენტაცია საკონკურსო კომისიის მიერ არ განიხილება (არ შეფასდება) შემ-

დეგ შემთხვევებში:
ა) თუ კონკურსანტის მიერ არ არის წარმოდგენილი ყველა საჭირო დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია;
ბ) თუ პრეტენდენტის მიერ ინფორმაცია/დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის შესაბამისი ფორ-

მის დაცვით (ხელმოწერა, ბეჭედი, ნოტარიული დამოწმება და ა.შ.) 
გ) თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები (დოკუმენტები) არ შეე საბამება სინამდვი-

ლეს (ყალბი აღმოჩნდა), რაც დასტურდება რსუ-ში არსებუ ლი გარკვეული სახის მტკიცებულებებით.
დ) თუ პრეტენდენტს დანიშნული აქვს რომელიმე სახის სტიპენდია;
ე) თუ პრეტენდენტს აქვს ფინანსური დავალიანება;
7.4. შემოწმების პროცედურის დასრულების შემდგომ კომისია ადგენს იმ გა ნაც ხადების (საკონ-

კურსო დოკუმენტაციების) სიას, რომლებიც ამ წესის მოთ ხოვ ნათა შესაბამისად არ ექვემდებარება 
განხილვას. აღნიშნული სია კომისიის სხდომის დასრულებისთანავე გამოქვეყნდება შესაბამისი ფა-
კულტეტის საინფორმაციო და ფაზე, რის შესახებაც ეცნობება რსუ-ს რექტორს; 

7.5. ამ წესითა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ აქტით განსაზღვრულ ვა დებში კომისია აფა-
სებს განხილვას დაქვემდებარებული განცხადებებს (საკონკურსო დოკუმენტაციებს) და კონკურსის 
შედეგს (გადაწყვეტილებას) წარუდგენს რსუ-ს რექტორს. 

მუხლი 4. საკონკურსო განაცხადების  და დოკუმენტაციის წარდგენის წესი
1. კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საკონკურსო განაცხადი და დოკუმენტაცია 

ერთ ეგზემპლარად;   
2. საკონკურსო განცხადებების (დოკუმენტაციის) მიღებასა და რეგისტრაციას (მიღების თარი-

ღისა და დროის მითითებით) აწარმოებს შესაბამისი ფაკულტეტის მდივანი, რომელიც საკონკურსო 
განცხადებების მიღების ვადის დასრულების შემ დეგ მათ გადასცემს საკონკურსო კომისიის მდივანს.   

3. თითოეულ პრეტენდენტს (კონკურსანტს) აქვს მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენის უფლება. 
4. საკონკურსო დოკუმენტაციის წინამდებარე წესის მოთხოვნებთან შესაბა მისობაზე პასუხისმ-

გებელია კონკურსანტი. 
5. საკონკურსო დოკუმენტაცია მდივანს ბარდება დანომრილი სახით. ამასთან, განცხადებაში უნდა 

მიეთითოს თანდართული საკონკურსო დოკუმენტაციის ფურ  ცლების რაოდენობა. 
6. განაცხადი (საკონკურსო დოკუმენტაცია) მდივნის მიერ მიიღება მხოლოდ კონკურსის გამოცხა-

დების შესახებ რსუ-ს აქტით განსაზღვრულ ვადაში.  
7. პრეტენდენტს უფლება აქვს განაცხადების (საკონკურსო დოკუმენტაციის) მიღების ვადის დას-

რულებამდე წარმოადგინოს განაცხადში (საკონკურსო დოკუ მენ ტ აციაში) ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე განცხადება.

 
მუხლი 5.  კომისიის გადაწყვეტილება და სახელობითი სტიპენდიის გაცემა
1. კომისია თითოეულ კონკურსანტს აფასებს ღია კენჭისყრით, დამსწრე წევ რ თა უბრალო უმრავ-

ლესობით. 
2. კომისიის ყოველ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. კენჭისყრის შედეგად ხმების თანაბრად გადა-

ნაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის  თავმ ჯდო მარის ხმა. 
3. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს კომისიის თავმ-

ჯდომარე და მდივანი. 
4. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე რსუ-ს რექტორი გამოსცემს ბრძა ნებას სახელობითი 

სტიპენდიის დანიშვნის თაობაზე.
5. სტიპენდიის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს რსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძა-

ნება სახელობითი სტიპენდიის გაცემის თაობაზე.

თავი ІІІ.
ჩვეულებრივი სტიპენდიები და სტიპენდია პირველი სასწავლო წლის სტუდენტთათვის

მუხლი 6.  სტიპენდიების  დანიშვნა
1. სასწავლო სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა, შესაბამისი ფაკულტეტების დეკა-

ნების მიერ მოწოდებული მონაცემებისა და ამ წესის მოთ ხოვნათა გათვალისწინებით, რსუ-ს რექტო-
რი გამოსცემს ბრძანებას ამ თავით განსაზღვრული სტიპენდიების დანიშვნის შესახებ.  

2. ფაკულტეტების დეკანების მიერ მოწოდებული მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმა-
ციას:

ა) პირველი სასწავლო წლის სტიპენდიანტობის კანდიდატ სტუდენტთა სიას;
ბ) „ჩვეულებრივი სტიპენდია ფრიადოსნისათვის” მიმღებ კანდიდატთა სიას;
გ) „ჩვეულებრივი სტიპენდია კარგოსნისათვის”  მიმღებ კანდიდატთა სია;
3. რექტორის ბრძანების საფუძველზე რსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გამოსცემს ბრძანე-

ბას წარჩინებულ სტუდენტთათვის ჩვეულებრივი სტიპენდიის გაცემის შესახებ. 

მუხლი 7. სტიპენდიის გაცემის შეწყვეტა
1. ფაკულტეტის დეკანის ან რსუ–ს საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტის მიერ მოწოდებუ-

ლი ინფორმაციის საფუძ ველზე რექტორი გამოსცემს ბრძანებას სტიპენდიანტისათვის სტიპენდიის 
დანიშვნის თაობაზე აქტის ძალადაკარგულად/ბათილად ცნობის შესახებ, თუ აღმოჩნდება, რომ სტი-
პენდიის დანიშვნის შესახებ რექტორის აქტის მომზადების დროისათვის ან/და დანიშვნის შემდეგ 
პერიოდში სტუდენტი ვერ აკმაყოფილებდა სტიპენდიის დანიშვნისათვის ამ წესით განსაზღვრულ 
მოთხოვნებს. 

2. სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ წარდგენილ მონაცემთა სიზუს ტეზე პასუხისმგებე-
ლია შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანი. 

დანართი 1

კონკურსზე წარსადგენი დოკუმენტაციის საკონტროლო ნუსხა



ოქტომბერი 7

წარსადგენი საკონკურსო დოკუმენტები
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დ
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ო

ბა

დოკუმენტის სისწორის 
ნოტარიული დამოწმება

1 სტუდენტის სასწავლო/სამეცნიერო 
ავტობიოგრაფია (CV); 1 არ არის სავალდებულო

2

სამეცნიერო კონფერენციის, სემინარის, 
სიმპოზიუმის და სხვ. ღონისძიებებში აქტიური 
მონაწილეობის დამადასტურებელი დიპლომ(ებ)
ის, სიგელ(ებ)ის, სეტიფიკატ(ებ)ის და სხვ. 
ასლ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 1 სავალდებულოა

3 პირადობის მოწმობის ასლი 1 სავალდებულოა

4 ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ 1 არ არის სავალდებულო

5 გამოქვეყნებულ ნაშრომ(ებ)ის ასლები 1 სავალდებულოა

6 სარეკომენდაციო წერილი 1 არ არის სავალდებულო

შენიშვნა: მე-2 გრაფაში აღნიშნული დოკუმენტების დამოწმება შესაძლებელია შესაბამისი საუნი-
ვერსიტეტო სამსახურების მიერ, თუკი სამეცნიერო კონფე რენცია, სემინარი, სიმპოზიუმი და სხვ. 
ღონისძიება ჩატარდა რსუ-ში, ხოლო დოკუმენტის დედნის წარმოდგენის შემთხვევაში არ არის სა-
ვალდებულო ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ასლის წარმოდგენა. 

დანართი 2

განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორს, ბატონ ალიოშა ბაკურიძეს

1. სახელი, გვარი 

2.
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი და 
პირადი ნომერი:

3. დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):
4. დაბადების ადგილი (ქალაქი, ქვეყანა):

5.
ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი/ რეგისტრაციის 
ადგილი  (მისამართი):

6. ტელეფონი::
7. ელექტრონული ფოსტა:
8. ფაკულტეტი , საფეხური : 
9. სპეციალობა:

მოგახსენებთ, რომ გავეცანი რა რსუ–ს სტი პენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესს,  გთხოვთ, მი-
იღოთ ჩემი განცხადება სახელო ბითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადებულ კონკურსში.

   განცხადებას თან ერთვის:  
1) პირადობის მოწმობის ასლი;
2) ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ. 
3) სტუდენტის სასწავლო/სამეცნიერო ავტობიოგრაფია (CV);
4) სამენიერო კონფერენციის, სემინარის, სიმპოზიუმის და სხვ. ღონისძიებებში აქტი ური მონაწი-

ლეობის დამადასტურებელი დიპლომი, სიგელი, სეტიფიკატი და სხვ. დე დანი/ნოტარიულად დამოწმე-
ბულ ასლი ----- ფურცელი; (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

5) გამოქვეყნებული ნაშრომების ასლები   ---- ფურცელი;
6) სარეკომენდაციო წერილი;
    ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს ყალბ მონა-

ცემებს. ამასთანავე, თანხმობას ვაცხადებ : ა) რსუ-მ ნებისმიერ დროს გადაამოწმოს მოწოდებული 
ინფორმაციის სიზუსტე. ბ) არასწორი ან ყალბი მონაცემების (დოკუმენტა ციის) დადგენის (აღმოჩე-
ნის) შემთხვევაში ჩემი განაცხადი არ განიხილოს საკონკურსო კომისიამ ან თუ დანიშნული მექნება 
სტიპენდია, შემიწყდეს ვადაზე ადრე. 

–––––––––––––––––––– ––––––––––––– განმცხადებლის ხელმოწერა: თარიღი: 

დანართი 3

სასწავლო/სამეცნიერო ავტობიოგრაფია (CV)

1. სახელი, გვარი 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ფაკულტეტი,

ჩარიცხვის წელი განათლების საფეხური და  
სპეციალობა შენიშვნა

1
2

3. სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებები:

სემესტრი სასწავლო კურსი 
მოდული შეფასება შენიშვნა

1

2

4. პუბლიკაციების რაოდენობა: ––––––––––––, მათ შორის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში 
–––––––––––––––, –––––––––––––––––––– (ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში)

5. პუბლიკაციების ჩამონათვალი კონკურსანტის შეხედულებისამებრ 
წელი პუბლიკაციის დასახელება გამომცემლობა პუბლიკაციის სახე 

(სტატია და სხვა)

1
2

6. სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

წელი ღონისძიების 
დასახელება მოხსენების სათაური ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი
1
2

7. დამატებითი ინფორმაცია სურვილისამებ
 
–––––––––––––––––––––––––––––––  
ხელმოწერა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ო ბ ი თ ი   ს ა ბ ჭ ო

მისამართი: 6010, ქ. ბათუმი, ტელ/ფაქსი: (+995 222) 7 17 82                          
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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა № 05

ქ.ბათუმი 29 სექტემბერი, 2011 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუ-

დენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის 
დამტკიცების თაობაზე

   „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, რსუ-ს წესდების მე-10 
მუხლისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბ-
ჭომ

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა

დამტკიცდეს „სსიპ -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთან-
დილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესი” (დანართი 1).

ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი „სსიპ -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუ-
დენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის 
დამტკიცების თაობაზე რსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 16 ივლისის №4 გადაწყ-
ვეტილება.

გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს რსუ-ს ვებ-გვერდზე და გაზეთში „ბათუმის უნივერსიტეტი”;
გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი
სპიკერი /კ.ქაშიბაძე/

დანართი 1

სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვი-
ლის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და  გაცემის წესი

თავი І. 
ძირითადი დებულებანი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
ეს წესი არეგულირებს სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდეგში რსუ-ს) 

სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის ოთხი, 355 ლარის ოდენობით სტიპენდიების 
(შემდეგში „სტიპენდია”) დანიშვნასა და გაცემას;

„ სტიპენდიის” დანიშვნა გამიზნულია რსუ-ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის იმ სტუდენტ-
თა წახალისებისათვის, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენლები და გა-
მოირჩევიან სწავლაში კარგი წარმატებებით (შეფასებები 81 ქულა და  მეტი). 

სტიპენდია სტუდენტს ენიშნება სწავლების მეორე წლიდან (მესამე სემესტრიდან), თუ გასული 
სასწავლო წლის (წლების) განმავლობაში საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ 
სასწავლო კურსში მიღებული აქვს შეფასება „კარგი” (შეფასებები 81 ქულა და  მეტი).    

სტიპენდიის მისაღები პერიოდი მოიცავს შესაბამისი სასწავლო წლის ოქტომბრიდან  ივლისის ჩათ-

ვლით პერიოდს.
სტიპენდია  არ ენიშნება:
ა) რსუ-ს სტატუსშეჩერებულ სტუდენტს; 
ბ) სტუდენტს, რომელსაც სრულად არა აქვს ათვისებული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბა-

მისი ეტაპისათვის გათვალისწინებული კრედიტები (გარდა გაცვლითი პროგრამიდან დაბრუნებული 
სტუდენტისა, პროგრამებს შორის განსხვავებული კრედიტების ასათვისებლად ფაკულტეტის მიერ 
განსაზღვრული განრიგის ამოწურვამდე);

  სტუდენტს, მათ შორის სახელმწიფო სტიპენდიანტს,  ერთდროულად ორი სხვადასხვა ან ერთი 
და იმავე სახის სტიპენდია არ დაენიშნება, ხოლო თუკი დანიშნული აქვს - მასზე გაიცემა იმ სახის 
სტიპენდია, რომელსაც თავად სტუდენტი აირჩევს.   

თავი І І.
სტიპენდია 
მუხლი 2.  სტიპენდიების მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადება 
1. სტიპენდიების მოსაპოვებლად სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა კონკურსს 

აცხადებს ფაკულტეტის საბჭო.  განცხადება უნდა გამოქვეყნდეს რსუ-ს ვებ-გვერდზე ან/და ფაკულ-
ტეტის საინფორმაციო დაფაზე განაცხადების მიღების დაწყებამდე არანაკლებ 07 დღით ადრე, რა-
საც უზრუნველყოფს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატი. 

2. საკონკურსო განცხადებების მიღება იწარმოებს 07 დღის განმავლობაში, კონკურსი კი ჩატარდე-
ბა  კონკურსის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა. 

3. კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს:
ა) კონკურსის პირობებს;
ბ) კონკურსანტისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს;
გ) წარმოსადგენი საკონკურსო დოკუმენტაციის ნუსხას და პირობებს;
დ) განაცხადის (საკონკურსო დოკუმენტაციის) წარმოდგენის ვადასა და ადგილს; 
4. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განცხადების წარდგენის უფლება აქვს ამ წესის პირველი 

მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად რსუ-ს სტუდენტს, სწავლების მეორე წლიდან, თუ არის სოცი-
ალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენელი და სტიპენდიის მისაღებად კონკურსის გამოცხადების 
მომენტისათვის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა დისციპლინაში აქვს 81 და მეტი 
ქულა;

5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის `გ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საკონკურსო დოკუმენტაცია (და-
ნართი 1) უნდა მოიცავდეს:

ა) განცხადებას კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 2);
ბ) სტუდენტის სასწავლო-სამეცნიერო ავტობიოგრაფიას (CV) (დანართი 3);
გ) სამეცნიერო კონფერენციის, სემინარის, სიმპოზიუმის და სხვ. ღონისძიებებში აქტიური მონაწი-

ლეობის დამადასტურებელი დიპლომის, სიგელის, სერთიფიკატის და სხვ. დედანს ან ნოტარიულად 
დამოწმებულ ასლს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) პირადობის მოწმობის ასლს;
 ე) ცნობას სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ;
 ვ) სტუდენტის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომის დედანს ან დამოწმებულ ასლს (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში);
 ზ) არანაკლებ ერთ რეკომენდაციას რსუ-ს იმ პროფესორისაგან, რომელიც კარგად იცნობს პრე-

ტენდენტის სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობას.
თ) სოციალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი ცნობას, გაცემული 

შესაბამისი სამსახურის მიერ;
მუხლი 3. საკონკურსო კომისია  
1. კონკურსანტთა განაცხადებისა და დოკუმენტების განხილვა მოხდება  რექტორის მიერ რსუ-ს 

სტიპენდიების მოსაპოვებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი საკონკურ-
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სო კომისიის მიერ.   
2. კომისიას თავმჯდომარეობს რექტორის მოადგილე, ხოლო მდივანი აირჩევა ღია კენჭისყრით, 

ხმათა უმრავლესობით, კომისიის პირველივე სხდომაზე.   
3. კომისიის სხდომა იმართება გამოცხადებული კონკურსის ვადების შესაბამისად. გადაწყვეტილე-

ბას  კომისიის სხდომის მოწვევის შესახებ იღებს კომისიის თავმჯდომარე. საჭიროების შემთხვევაში 
კომისიის თავმჯდომარეს უფლება აქვს მოიწვიოს კომისიის რიგგარეშე სხდომა. 

4. კომისიის სხდომებს ესწრებიან მხოლოდ კომისიის წევრები. 
5. კომისია უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა. 
6. კომისიის სხდომებს უძღვება კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კო-

მისიის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც აირჩევა ასევე ღია კენჭისყრით, ხმათა უმრავლესობით, 
კომისიის პირველივე სხდომაზე.   

7. საკონკურსო კომისია:
7.1. ისმენს ფაკულტეტების მდივნების მოხსენებას შემოსული საკონკურსო განცხადებებისა და 

დოკუმენტაციის შესახებ და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე იბარებს მათ;
7.2.ამოწმებს:
ა)  სრულად არის თუ არა წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი;
ბ) არის თუ არა ყველა საჭირო დოკუმენტი შედგენილი შესაბამისი ფორმისა და რეკვიზიტების  

დაცვით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, საჭიროების შემთხვევაში ბეჭდით დამოწმება, თარიღის 
მითითება და სხვა);

გ) შეესაბამება თუ არა საკონკურსო დოკუმენტაციის მონაცემები ამ წესის მოთხოვნებს.
7.3. საკონკურსო დოკუმენტაცია საკონკურსო კომისიის მიერ არ განიხილება (არ შეფასდება) შემ-

დეგ შემთხვევებში:
ა) თუ კონკურსანტის მიერ არ არის წარმოდგენილი ყველა საჭირო დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია;
ბ) თუ პრეტენდენტის მიერ ინფორმაცია/დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის შესაბამისი ფორ-

მის დაცვით (ხელმოწერა, ბეჭედი, ნოტარიული დამოწმება და ა.შ.) 
გ) თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები (დოკუმენტები) არ შეესაბამება სინამდვი-

ლეს (ყალბი აღმოჩნდა), რაც დასტურდება რსუ-ში არსებული გარკვეული სახის მტკიცებულებებით.
დ) თუ პრეტენდენტს დანიშნული აქვს რომელიმე სახის სტიპენდია;
ე) თუ პრეტენდენტს შეჩერებული აქვს რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი;
7.4. შემოწმების პროცედურის დასრულების შემდგომ კომისია ადგენს იმ განაცხადების (საკონ-

კურსო დოკუმენტაციების) სიას, რომლებიც ამ წესის მოთხოვნათა შესაბამისად არ ექვემდებარება 
განხილვას. აღნიშნული სია კომისიის სხდომის დასრულებისთანავე გამოქვეყნდება შესაბამისი ფა-
კულტეტის საინფორმაციო დაფაზე, რის შესახებაც ეცნობება რსუ-ს რექტორს; 

7.5. ამ წესითა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ აქტით განსაზღვრულ ვადებში კომისია აფა-
სებს განხილვას დაქვემდებარებულ განცხადებებს (საკონკურსო დოკუმენტაციებს) და კონკურსის 
შედეგს (გადაწყვეტილებას) წარუდგენს რსუ-ს რექტორს.    

მუხლი 4. საკონკურსო განცხადების და დოკუმენტაციის წარდგენის წესი
1. კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საკონკურსო განაცხადი და დოკუმენტაცია 

ერთ ეგზემპლარად;   
2. საკონკურსო განცხადებების (დოკუმენტაციის) მიღებასა და რეგისტრაციას (მიღების თარი-

ღისა და დროის მითითებით) აწარმოებს შესაბამისი ფაკულტეტის მდივანი, რომელიც საკონკურსო 
განცხადებების მიღების ვადის დასრულების შემდეგ მათ გადასცემს საკონკურსო კომისიის მდივანს.   

3. თითოეულ პრეტენდენტს (კონკურსანტს) აქვს მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენის უფლება. 
4. საკონკურსო დოკუმენტაციის წინამდებარე წესის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე პასუხისმ-

გებელია კონკურსანტი. 
5. საკონკურსო დოკუმენტაცია მდივანს ბარდება დანომრილი სახით. ამასთან, განცხადებაში უნდა 

მიეთითოს თანდართული საკონკურსო დოკუმენტაციის ფურცლების რაოდენობა. 
6. განაცხადი (საკონკურსო დოკუმენტაცია) მდივნის მიერ მიიღება მხოლოდ კონკურსის გამოცხა-

დების შესახებ რსუ-ს აქტით განსაზღვრულ ვადაში.  
7. პრეტენდენტს უფლება აქვს განაცხადების (საკონკურსო დოკუმენტაციის) მიღების ვადის დას-

რულებამდე წარმოადგინოს განაცხადში (საკონკურსო დოკუმენტაციაში) ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე განცხადება.

 მუხლი 5.  კომისიის გადაწყვეტილება და სტიპენდიის გაცემა
1. კომისია თითოეულ კონკურსანტს აფასებს ღია კენჭისყრით, დამსწრე წევრთა უბრალო უმრავ-

ლესობით. 
2. კომისიის ყოველ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. კენჭისყრის შედეგად ხმების თანაბრად გადა-

ნაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის  თავმჯდომარის ხმა. 
3. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს კომისიის თავმ-

ჯდომარე და მდივანი. 
4. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე რსუ-ს რექტორი გამოსცემს ბრძანებას  სტიპენდიის 

დანიშვნის თაობაზე.
5. სტიპენდიის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს რსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძა-

ნება სტიპენდიის გაცემის თაობაზე.
მუხლი 6. სტიპენდიის გაცემის შეწყვეტა
1. ფაკულტეტის დეკანის ან რსუ–ს საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტის მიერ მოწოდებუ-

ლი ინფორმაციის საფუძ ველზე რექტორი გამოსცემს ბრძანებას სტიპენდიანტისათვის სტიპენდიის 
დანიშვნის თაობაზე აქტის ძალადაკარგულად/ბათილად ცნობის შესახებ, თუ აღმოჩნდება, რომ სტი-
პენდიის დანიშვნის შესახებ რექტორის აქტის მომზადების დროისათვის ან/და დანიშვნის შემდეგ 
პერიოდში სტუდენტი ვერ აკმაყოფილებდა სტიპენდიის დანიშვნისათვის ამ წესით განსაზღვრულ 
მოთხოვნებს. 

2. სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ წარდგენილ მონაცემთა სიზუს ტეზე პასუხისმგებე-
ლია შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანი. 

დანართი 
ხელშეკრულება №

ქ. ბათუმი ------- ---------------- 2010 წ.
    
    საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” (ქ. 

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35) (შემდეგში - „შემოწირულობის მიმღები”)  წარმოდგენილი მისი რექტო-
რის, პროფესორ ალიოშა ბაკურიძის  სახით და   ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, დავით ლეკვეიშ-
ვილის სახით და ავთანდილ ბარათაშვილი (ეროვნებით ქართველი, რუსეთის მოქალაქე, დაბ. ხულოს 
რაიონის სოფელ რაქვთაში,  სავაჭრო კომპანია „მეტალისტის” გენერალური დირექტორი) (შემდეგში 
„შემოწირულობის გამცემი”), დებს წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:  

მუხლი1. ხელშეკრულების საგანი
 რსუ-ს ოთხი სტუდენტისათვის 2010–2011 სასწავლო წლის განმავლობაში „ავთანდილ ბარათაშ-

ვილის სახელობის სტიპენდიის” დაწესება და მისი გაცემისათვის რსუ-ს ანგარიშზე განსაზღვრული 
ოდენობით თანხის შემოტანა.    

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
2.1. შემოწირულობის გამცემის უფლება-მოვალეობები
2.1.1. შემოწირულობის გამცემი კისრულობს ვალდებულებას  ჩარიცხოს რსუ-ს ანგარიშზე -------

------ ლარი რსუ–ს ოთხი სტუდენტისათვის რსუ–ს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად ავთანდილ 
ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების 2010 წლის ოქტომბრიდან 2011 წლის ივლისის ჩათვლით 
პერიოდში ყოველთვიურად გაცემის მიზნით;

2.1.2. შემოწირულობის გამცემი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ინფორმაცია მისი 
სახელობის სტიპენდიის დანიშვნა-გაცემის თაობაზე.

2.2. შემოწირულობის მიმღების უფლება-მოვალეობები
2.2.1. შემოწირულობის მიმღები ვალდებულია რსუ-ს ოთხი სტუდენტისათვის (81 ქულა და მეტი 

შეფასებების მქონე და სოციალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენლებისათვის)  დააწესოს ავთან-
დილ ბარათაშვილის სახელობის  სტიპენდია. თანხა გაიცემა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 
დადგენილი ნორმების შესაბამისად. 

2.2.2. შემოწირულობის მიმღები ვალდებულია, შემოწირულობის გამცემის მოთხოვნის შესაბამი-
სად მისცეს მას ინფორმაცია ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნა-გაცემის 
თაობაზე.

მუხლი 3. ხელშეკრულების ვადა და მისი შეწყვეტის საფუძვლები

3.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2010 წლის  1 ოქტომბრიდან 2011  წლის ივლისის ჩათვლით.
3.2. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით შესაძლებელია ამ ხელშეკრულების პირობების 2011–

2012 სასწავლო წელზეც გავრცელება.
მუხლი 4. დასკვნითი დებულებები
4.1. ხელშეკრულება შედგენილია  თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, რომელ-

თაგან ერთი ეგზემპლარი ინახება რსუ-ში, ხოლო მეორე  - შემოწირულობის გამცემთან;
4.2. ხელმოწერებით მხარეები ადასტურებენ თანხმობას წინამდებარე ხელშეკრულების შინაარსზე.

მხარეთა ხელმოწერები
   „შემოწირულობის მიმღები” „შემოწირულობის გამცემი”
რექტორი,  პროფესორი:     ------------------------- --------------------
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი   --------------------------
კონკურსზე წარსადგენი დოკუმენტაციის საკონტროლო ნუსხა

წარსადგენი საკონკურსო დოკუმენტები ეგზემპლართა 
რაოდენობა

დოკუმენტის სისწორის 
ნოტარიული დამოწმება

1 სტუდენტის სასწავლო/სამეცნიერო 
ავტობიოგრაფია (CV); 1 არ არის სავალდებულო

2

სამეცნიერო კონფერენციის, სემინარის, 
სიმპოზიუმის და სხვ. ღონისძიებებში 
აქტიური მონაწილეობის დამადასტურებელი 
დიპლომ(ებ)ის, სიგელ(ებ)ის, სეტიფიკატ(ებ)
ის და სხვ. ასლ(ებ)ი (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში)

1 სავალდებულოა

3 პირადობის მოწმობის ასლი 1 არ არის სავალდებულო

4 ცნობა აკადემიური მოსწრების შესახებ 1 არ არის სავალდებულო

5 გამოქვეყნებული ნაშრომ(ებ)ის ასლები 1 არ არის სავალდებულო
6 სარეკომენდაციო წერილი 1 არ არის სავალდებულო

7

სოციალურად დაუცველი ფენის 
წარმომადგენლობის დამადასტურებელი 
ცნობა, გაცემული შესაბამისი სამსახურის 
მიერ

არ არის სავალდებულო

შენიშვნა: მე-2 და მე-5 გრაფაში აღნიშნული დოკუმენტების დამოწმება შესაძლებელია შესაბამისი 
საუნივერსიტეტო  სამსახურების მიერ, თუკი სამეცნიერო კონფერენცია, სემინარი, სიმპოზიუმი და 
სხვა ღონისძიება ჩატარდა რსუ-ში, ხოლო დოკუმენტის დედნის წარმოდგენის შემთხვევაში არ არის 
სავალდებულო მისი ნოტარიულად დამოწმება.   

დანართი 
განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორს, ბატონ ალიოშა ბაკურიძეს

1. სახელი, გვარი 
2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი და 

პირადი ნომერი:
3. დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):
4. დაბადების ადგილი (ქალაქი, ქვეყანა):
5. ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი/ რეგისტრაციის 

ადგილი  (მისამართი):
6. ტელეფონი::
7. ელექტრონული ფოსტა:
8. ფაკულტეტი , საფეხური : 
9.    სპეციალობა:

    გავეცანი რა ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესს,  
გთხოვთ, მიიღოთ ჩემი განცხადება და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია

სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადებულ კონკურსში.
 
  განცხადებას თან ერთვის:  
1) პირადობის მოწმობის ასლი;
2) ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ. 
3) სტუდენტის სასწავლო/სამეცნიერო ავტობიოგრაფია (CV);
4) სოციალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული შე-

საბამისი სამსახურის მიერ;
5) გამოქვეყნებული ნაშრომების ასლები   ---- ფურცელი;
6) სარეკომენდაციო წერილი;
7) სამეცნიერო კონფერენციის, სემინარის, სიმპოზიუმის და სხვ. ღონისძიებებში აქტიური მონა-

წილეობის დამადასტურებელი დიპლომი, სიგელი, სერთიფიკატი და სხვ. Dდედანი / ნოტარიულად 
დამოწმებულ ასლი   ----- ფურცელი; (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

    ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს ყალბ მონა-
ცემებს. ამასთანავე, თანხმობას ვაცხადებ : ა) რსუ-მ ნებისმიერ დროს გადაამოწმოს მოწოდებული 
ინფორმაციის სიზუსტე.  ბ) არასწორი ან ყალბი მონაცემების (დოკუმენტაციის) დადგენის (აღმოჩე-
ნის) შემთხვევაში ჩემი განაცხადი არ განიხილოს საკონკურსო კომისიამ ან თუ დანიშნული მექნება 
სტიპენდია, შემიწყდეს ვადაზე ადრე. 

–––––––––––––––––––– ---------------------------- განმცხადებლის ხელმოწერა: 
 თარიღი: 

დანართი 
სასწავლო-სამეცნიერო ავტობიოგრაფია (CV)

1. სახელი, გვარი  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. ---------------------------------------------- ფაკულტეტი,
(საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ სტრიქონები)

ჩარიცხვის წელი  სპეციალობა შენიშვნა

1
2

3. სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებები:

4. პუბლიკაციების რაოდენობა: ––––––––––––, მათ შორის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში 
–––––––––––––––, –––––––––––––––––––– (ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში)

5. პუბლიკაციების ჩამონათვალი კონკურსანტის შეხედულებისამებრ 

წელი პუბლიკაციის დასახელება გამომცემლობა პუბლიკაციის სახე 
(სტატია და სხვა)

1
2

6. სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 
წელი ღონისძიების 

დასახელება
მოხსენების სათაური ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი
1
2

9. დამატებითი ინფორმაცია სურვილისამებრ 
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება N01-09/415
ქ. ბათუმი 07 ოქტომბერი  2011 წ. 
რსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელთა საგანმანათლებლო 

პროგრამის ვადა ამოიწურა 2009–2010 სასწავლო წელს და ვერ შეასრულეს პროგრამით 
გათვალისწინებული მოთხოვნები

       სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის 
დეკანის 2011 წლის 25 ივლისის №2388 მოხსენებითი ბარათით, განათლებისა და მეცნი-
ერებათა ფაკულტეტის დეკანის,  2011 წლის 22 ივლისის №2356  მოხსენებითი ბარათით 
და საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 22 ივლისის №2362  
მოხსენებითი ბარათით  წარმოდგენილ იქნა იმ  სტუდენტთა სიები, რომელთა საგანმა-
ნათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2009–2010 სასწავლო წელს და დარჩენილი აქვთ 
აკადემიური დავალიანებები. ამ სტუდენტთა მიმართ  რსუ–ს რექტორის 2010 წლის 30 
აგვისტოს №3–350, 2010 წლის 09 სექტემბრის №3–361 და 2010 წლის 10 დეკემბრის  №3–
637 ბრძანებებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება რსუ–ს სტუდენტის სტატუსის 
შეწყვეტის თაობაზე აქტის გამოსაცემად. ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მათ 
მომართეს განცხადებით უნივერსიტეტს და მოითხოვეს  გამონაკლისის დაშვება აკადემი-
ური დავალიანების დაფარვის შესაძლებლობის სახით. სტუდენტთა განცხადებების გათ-
ვალისწინებით, რსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის  24 სექტემბრის №92 დადგენილე-
ბის საფუძველზე გამოიცა რსუ–ს რექტორის 2010 წლის 30 დეკემბრის №3–671 ბრძანება, 
რომლითაც მათ მიეცათ შესაძლებლობა დაერეგისტრირებინათ და აეთვისებინათ აკადე-
მიური დავალიანებები 2010–2011 სასწავლო წლის განმავლობაში. აკადემიური და ადმი-
ნისტრაციული რეგისტრაცია უნდა განხორციელებულიყო შესაბამის საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე სწავლების დაწყებისათვის განსაზღვრულ ვადებში, (ამასთან, ერთი სას-
წავლო წლის განმავლობაში ათვისებული კრედიტების ოდენობა არ უნდა ყოფილიყო 75 
კრედიტზე მეტი). დღევანდელი მდგომარეობით მათ კვლავ ერიცხებათ აკადემიური და-
ვალიანებები.   ზემოაღნიშნული მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე  გამოიცა რსუ–ს 
რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  №01–09/300 ბრძანება  ადმინისტრაციული წარ-
მოების დაწყების შესახებ რსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე აქტის 
გამოსაცემად, რომელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა  2009–2010 
სასწავლო წელს და დარჩათ აკადემიური დავალიანებები.

    რსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამის ვადის ამოწურვისთანავე პირს უწყდება რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. გამო-
ნაკლისი შეიძლება დაშვებული იქნას აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტი-
ლებით. რსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის  №55 დადგენილებით დამტ-
კიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგ-
რამების განხორციელების წესის”-ს მე-9 მუხლის მე–6 პუნქტის თანახმად, პირს, რომელ-

მაც არ ან ვერ დაასრულა საგანმანათლებლო პროგრამა, უწყდება სტუ დენტის სტატუსი. 
გამომდინარე იქედან, რომ მათ არ გამოიყენეს  აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით 
მინიჭებული უფლებამოსილება და დღევანდელი მდგომარეობით  კვლავ ერიცხებათ აკა-
დემიური დავალიანებები, კანონშესაბამისია მათ მიმართ გამოიცეს ბრძანება რსუ–ს სტუ-
დენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე. 

      საქართველოს     ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  72 - 76-ე   და   95 – 101 
-ე   მუხლების, „უმაღლესი  განათლების  შესახებ”   საქართველოს   კანონის  22-ე  მუხ-
ლის  პირველი  პუნქტის,  შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   წესდების  
მე–13  და  66–ე მუხლების,   უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის  
№55 დადგენილებით დამტკიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის”-ს მე–3 მუხლის მე–9 პუნქტისა 
და მე–9 მუხლის მე–6–7 პუნქტების, რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  №01–
09/300 ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
შეუწყდეთ რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი იმ პირებს (დანართი 1), რომელთა საგანმანათ-

ლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2009–2010 სასწავლო წელს და დარჩენილი აქვთ აკა-
დემიური დავალიანებები.

დანართი 1–ით განსაზღვრულ სტუდენტებს განემარტოთ, რომ საქართველოს განათ-
ლებისა და მეცნიერებათა მინისტრის 2010  წლის  4 თებერვლის  №10/ნ ბრძანების მე–3 
მუხლის მე–5 პუნქტის თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებ-
რივი აქტის გამოცემიდან ექვსი თვის განმავლობაში უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ 
მობილობის უფლებით. მობილობის შესახებ სრული ინფორმაცია კი შეუძლიათ იხილონ 
სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ. გვერდზე. წწწ.ნეა.
გე;

ბრძანება ეცნობოთ დაინტერესებულ პირებს – სტუდენტებს დანართი 1–ის შესაბამი-
სად. ამ მიზნით ბრძანება გამოქვეყნდეს რსუ–ს ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას 
არსებულ საინფორმაციო დაფებზე, რომლის უზრუნველყოფა დაევალოს შესაბამისი ფა-
კულტეტის მდივნებს, ასევე განთავსდეს რსუ–ს  ვებ– გვერდზე და გაზეთში „ბათუმის 
უნივერსიტეტი”;  

ბრძანების რსუ–ს ვებ–გვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს საინფორმა-
ციო–ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს, ხოლო გაზეთში „ბათუმის უნი-
ვერსიტეტი” გამოქვეყნება – გაზეთის რედაქტორს.

 5.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართ-
ველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. 
№52);

 6.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი ა. ბაკურიძე 
 დანართი 1

განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტის სტუდენტები(2009–2010 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადობის მოწმობის პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა
1. ლაშა დოლაბერიძე ბიოლოგია – ბაკალავრიატი 61001056675 22  კრედიტი
2. ჯუნა შავლიძე გერმანული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61008010024 15 კრედიტი
3.  ნათია თევზაძე გერმანული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 3700101019179 3 კრედიტი
4. გელა გობაძე აღმოსავლეთმცოდნეობა–ბაკალავრიატი 61009014633 10 კრედიტი
5. ლაშა დავითაძე სტომატოლოგია–ერთსაფეხურიანი 61004026645  43 კრედიტი
6. ლალი ხალვაში სამკურნალო საქმე–ერთსაფეხურიანი 61004022987  6 კრედიტი
7. თამთა კილაძე სამკურნალო საქმე–ერთსაფეხურიანი 61001044029 3  კრედიტი
8. ხათუნა ალექსანდრია ქართული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 58001024331  6 კრედიტი
9. გენადი  შერვაშიძე ქართული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61008007922  6 კრედიტი
10 ბერდია ბერიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–ბაკალავრიატი 61001048745 5 კრედიტი
11 თამარ ღომიძე ფიზიკა–ბაკალავრიატი 61001057881 5 კრედიტი
12 ხათუნა ჯინჭარაძე ფიზიკა–ბაკალავრიატი 61002021025 5 კრედიტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტები (2009–2010 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადობის მოწმობის პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. სალომე გოგოლიშვილი სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61001057993 5 კრედიტი
2. თამარ გიორგაძე საერთაშორისო ურთიერთობები – ბაკალავრიატი 61004038731 5 კრედიტი
3. ლია ბასილაძე საერთაშორისო ურთიერთობები  – მაგისტრატურა 61001035218 30 კრედიტი
4. ნუგზარ შამანაძე სისხლის სამართალი – მაგისტრატურა 610090012470 40 კრედიტი

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები (2009–2010 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადობის მოწმობის პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. ზაზა ჯიხვაშვილი გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა– ბაკალავრიატი 61004040735 55,5  კრედიტი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება N01-09/416

   ქ. ბათუმი  07 ოქტომბერი 2011 წ. 
რსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე, რომელთა საგანმანათლებლო 

პროგრამის ვადა ამოიწურა 2010–2011 სასწავლო წელს და ვერ შეასრულეს პროგრამით 
გათვალისწინებული მოთხოვნები

   რსუ–ს საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის, განათლებისა და მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის,  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულ-
ტეტისა და  აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანების  მოხ-
სენებითი ბარათების საფუძველზე გამოიცა რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  
№01–09/302 და 2011 წლის 09 სექტემბრის №01–09/304 ბრძანებები  ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ რსუ–ს იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე აქ-
ტის გამოსაცემად, რომელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოეწურათ 2010–
2011 სასწავლო წელს და დარჩათ აკადემიური დავალიანებები.

   რსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამის ვადის ამოწურვისთანავე სტუდენტს უწყდება რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. 
გამონაკლისი შეიძლება დაშვებული იქნას აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყ-
ვეტილებით.   რსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ 2011 წლის 20 აპრილის  №55 დადგენილე-
ბით დამტკიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებ-
ლო პროგრამების განხორციელების წესის”-ს მე-9 მუხლის მე–6 პუნქტის თანახმად, პირს, 
რომელმაც არ, ან ვერ დაასრულა საგანმანათლებლო პროგრამა, უწყდება სტუ დენტის 
სტატუსი.

   რსუ–ს აკადემიურმა საბჭომ სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინებით 2011 წლის 
09 სექტემბრის №118 დადგენილებით სტუდენტებს, რომლებმაც მომართა ან მომართავენ 
რსუ–ს დადგენილ ვადებში, მიეცემათ შესაძლებლობა დაირეგისტრირონ (გაიარონ აკადე-
მიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია) და აითვისონ აკადემიური დავალიანებები 
2011–2012 სასწავლო წლის განმავლობაში. აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტ-
რაცია უნდა განხორციელდეს შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის დაწ-

ყებიდან ერთი თვის ვადაში. ამასთან, ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში ათვისებული 
კრედიტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 75–ს.

    რაც შეეხება იმ სტუდენტებს, რომელთა აკადემიური დავალიანება აღემატება 75 
კრედიტს, მოკლებულნი არიან ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში აითვისონ ყველა და-
ვალიანებული კრედიტი, რის გამოც კანონშესაბამისია მათ მიმართ გამოიცეს ბრძანება 
რსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე.

      საქართველოს     ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  72 - 76-ე   და   95 – 101 
-ე   მუხლების, „უმაღლესი  განათლების  შესახებ”   საქართველოს   კანონის  22-ე  მუხლის  
პირველი  პუნქტის,  შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   წესდების  მე–13  
და  66–ე მუხლების,   უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  მიერ  2011 წლის 20 აპრილის  
№55 დადგენილებით დამტკიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის”-ს მე–3 მუხლის მე–9 პუნქტისა 
და მე–9 მუხლის მე–6–7 პუნქტების,  რსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 09 სექტემბ-
რის №118 დადგენილების,  რსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის მიზნით ადმინისტ-
რაციული წარმოების დაწყების თაობაზე რსუ–ს რექტორის   2011 წლის 07 სექტემბრის  
№01–09/302 და 2011 წლის 09 სექტემბრის №01–09/304 ბრძანებების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  №01–09/302 და 2011 წლის 09 სექტემბ-

რის №01–09/304 ბრძანებებით რსუ–ს  სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე აქტის 
გამოსაცემად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად, უმაღლესი საგანმა-
ნათლებლო პროგრამების მოთხოვნათა შეუსრულებლობის (აკადემიური დავალიანებე-
ბის) გამო რსუ–ს სტუდენტის სტატუსი შეუწყდეთ რსუ–ს  სტუდენტებს დანართი 1–ის 
შესაბამისად.

 დანართი 1–ით განსაზღვრულ სტუდენტებს განემარტოთ, რომ საქართველოს განათ-
ლებისა და მეცნიერებათა მინისტრის 2010  წლის  4 თებერვლის  №10/ნ ბრძანების მე–3 
მუხლის მე–5 პუნქტის თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებ-
რივი აქტის გამოცემიდან ექვსი თვის განმავლობაში უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ 
მობილობის უფლებით. მობილობის შესახებ სრული ინფორმაცია კი შეუძლიათ იხილონ 
სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ. გვერდზე. www.
nea.ge;
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ბრძანების  დანართი 2–ში აღნიშნულ სტუდენტებს კი განემარტოთ, რომ აკადემიური 
დავალიანების დაფარვის მიზნით გაიარონ აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტ-
რაცია დადგენილ ვადებში რსუ–ში დადგენილი წესების შესაბამისად.

რსუ–ს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანებს დაევალოთ ამ ბრძანების მე–3 პუნქტით გან-
საზღვრული მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი და აკადემიური და ადმინისტრა-
ციული რეგისტრაციის შესაბამისი ვადების ამოწურვისთანავე წარმოადგინონ მონაცემე-
ბი ამ პირთა მიმართ რსუ–ს სტატუსის შეწყვეტის შესახებ აქტის გამოსაცემად.

ბრძანება ეცნობოთ დაინტერესებულ პირებს – სტუდენტებს დანართების შესაბამი-
სად. ამ მიზნით ბრძანება გამოქვეყნდეს რსუ–ს ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას 
არსებულ საინფორმაციო დაფებზე, რომლის უზრუნველყოფა დაევალოს შესაბამისი ფა-
კულტეტის მდივნებს, ასევე განთავსდეს რსუ–ს  ვებ– გვერდზე და გაზეთში „ბათუმის 

უნივერსიტეტი”;  
ბრძანების რსუ–ს ვებ–გვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს საინფორმა-

ციო–ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს, ხოლო გაზეთში „ბათუმის უნი-
ვერსიტეტი” გამოქვეყნება – გაზეთის რედაქტორს.

7. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართვე-
ლოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. 
№52);

8. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორი, პროფესორი  ა.ბაკურიძე

დანართი1

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. ირაკლი ცქვიტინიძე სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა– ბაკალავრიატი 61001057785 78,5 კრედიტი

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები(2010–2011 ს/წ (პირველი სემესტრი))
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. ზაზა ძნელაძე სამოქალაქო მშენებლობა– პროფესიული 01027056654 90  კრედიტი
2. გოჩა ზაქარაძე ქიმიური ტექნოლოგიები– პროფესიული 61008015970 80 კრედიტი

განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. დავით ინაიშვილი თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61004053329 110  კრედიტი
2. ნადიმ აბულაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61009026140 125 კრედიტი
3. ნუკრი ბერიძე მათემატიკა–ბაკალავრიატი 61010016290 85  კრედიტი
4. რატი გელაძე ფიზიკა–ბაკალავრიატი 61009023116  82 კრედიტი
5. რუსუდან დიასამიძე რუსული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61001057717 120 კრედიტი
6. ვალერია იგნატოვა რუსული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61001049127 146 კრედიტი
7. მუხრან კაკალაძე ბიოლოგია–ბაკალავრიატი 61001058291 126  კრედიტი

დანართი 2

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. დიმიტრი ობოლაძე სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა– ბაკალავრიატი 21001012739 15 კრედიტი
2. ანა მახათაძე სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა– ბაკალავრიატი 01019058476 5 კრედიტი
3. გურამ ღლონტი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა– ბაკალავრიატი 61001065612 5 კრედიტი
4. თორნიკე დარჩია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა– ბაკალავრიატი 33001065794 10 კრედიტი
5. მამუკა ხაბაძე ელექტროენერგეტიკა– მაგისტრატურა 61002010366 45 კრედიტი
6. რუსუდან ტაკიძე ქიმიური ტექნოლოგიები– პროფესიული 61006060012 30 კრედიტი
7. მამუკა შარაშიძე სამოქალაქო მშენებლობა– პროფესიული 61006008065 5 კრედიტი

საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ (პირველი სემესტრი))
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. რუსლან დევაძე ელექტროენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია–პროფესიული 61006064073 30 კრედიტი

განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. ინდირა დუმბაძე საექთნო საქმე– უმაღლესი პროფესიული 61008011381  25 კრედიტი
2. როზანი გელაძე საექთნო საქმე– უმაღლესი პროფესიული 05001009836  61 კრედიტი
3. სოფიო ევგენიძე საექთნო საქმე– უმაღლესი პროფესიული 61001070503  42 კრედიტი
4. ზეინაბ ზოსიძე საექთნო საქმე– უმაღლესი პროფესიული 61010015287  27 კრედიტი
5 ანა ხარებავა საექთნო საქმე– უმაღლესი პროფესიული 39001037333  18 კრედიტი
6. ეკა ლომჯარია საექთნო საქმე– უმაღლესი პროფესიული 61001066285  66 კრედიტი
7. ნესტან ბერიძე თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61001070651 75 კრედიტი
8. თეა ბოლქვაძე თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61001070497 70  კრედიტი
9 გვანცა ბერიაშვილი თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61006035326  5  კრედიტი
10 ნანა გაბუნია თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61001057801   20  კრედიტი
11 მაია დავითაძე თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61006054613  35  კრედიტი
12 მარიკა ელიაძე თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61004042120   10  კრედიტი
13 ია მახარაძე თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61001065388   5  კრედიტი
14 ნაზი შუბითიძე თარჯიმან–რეფერენტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)–უმაღლესი პროფესიული 61001070732   45  კრედიტი
15 თემურ აბაშიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61009026332     15 კრედიტი
16 ზვიად ზოიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61010016100    5 კრედიტი
17 მაია კოკობინაძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61001063830     10 კრედიტი
18 მინდია ჯაყელი კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61010014589   5  კრედიტი
19 ზაზა ცისკარიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61006048969   75  კრედიტი
20 რუსლან ძირკვაძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61009024363   35  კრედიტი
21 ბონდო გოგიტიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61008015404   25  კრედიტი
22 ილია მემარნე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61004041891   10  კრედიტი
23 ცეზარ ბერიძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61006063805  45 კრედიტი
24 ინგა კუკულაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 5 კრედიტი
25 თამარ მალაყმაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61006053424 10 კრედიტი
26 რუსუდან მგელაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61006052027 10 კრედიტი
27 თემურ მიქაია ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 62004025864 40 კრედიტი
28 გაიოზ ნიგალიძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 61002011065 35 კრედიტი
29 მინდია შუბითიძე ინფორმაციული ტექნოლოგიები–უმაღლესი პროფესიული 60001132770 40 კრედიტი
30 ნატო ბერიძე დაწყებითი განათლება–ბაკალავრიატი 61006015571 6 კრედიტი
31 ჯაბა აბულაძე მათემატიკა–ბაკალავრიატი 61001055682 40 კრედიტი
32 კახა შავაძე მათემატიკა–ბაკალავრიატი 61009022371  5 კრედიტი 
33 ელიკო სურგულაძე მათემატიკა–ბაკალავრიატი 61001066161 20 კრედიტი
34 ჯაბა მელიქიშვილი კომპიუტერული ტექნოლოგიები 61001057126  7  კრედიტი
35 თედო ასათიანი კომპიუტერული ტექნოლოგიები–ბაკალავრიატი 62003015888  10 კრედიტი
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36 ირაკლი მორჩილაძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–ბაკალავრიატი 61001065730  60 კრედიტი
37 ზაზა გაბაიძე კომპიუტერული ტექნოლოგიები–ბაკალავრიატი 61002019668 15  კრედიტი
38 ნათია ახობაძე ქართული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61001065765 11 კრედიტი
39 თინათინ ვეტრიაკოვი ქართული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 01029015201 46 კრედიტი
40 ინგა დოლიძე გერმანული ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61004031083 19  კრედიტი
41 ზვიად ფარტენაძე ისტორია–ბაკალავრიატი 61008003243 44 კრედიტი
42 ლევან მეხრიშვილი ისტორია–ბაკალავრიატი 61004042771  45 კრედიტი
43 თამარ ვარშანიძე ინგლისური ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 61001065945  5 კრედიტი
44 ხათუნა რუსიეშვილი ინგლისური ენა და ლიტერატურა–ბაკალავრიატი 33001062678  5 კრედიტი
45 ნინო ჯიჯავაძე ბიოლოგია–ბაკალავრიატი 61006034940 10 კრედიტი
46 გიორგი გვანცელაძე ბიოლოგია–ბაკალავრიატი 60001105436 4  კრედიტი 
47 ამირან ჯალიაშვილი სამკურნალო საქმე–ერთსაფეხურიანი 57001015123  57 კრედიტი
48 ქეთევან აბაშიძე სტომატოლოგია–ერთსაფეხურიანი 61010004825 28  კრედიტი
49 ნინო ბასილია სტომატოლოგია–ერთსაფეხურიანი 61001058322 9  კრედიტი
50 ლავანდა ლაშქარავა სტომატოლოგია–ერთსაფეხურიანი 39001033144 15  კრედიტი
51 სოფიკო სურმანიძე სტომატოლოგია–ერთსაფეხურიანი 61006034962  31 კრედიტი 
52 ნათია მიქელაძე ბიოლოგია–მაგისტრატურა 61010004800 35  კრედიტი
53 თამარ ბიჩკაევა გერმანისტიკა–მაგისტრატურა 61002015554 30  კრედიტი
54. სალომე ხემერი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვა და ხელმძღვანელობა–მაგისტრატურა 61001034930 35 კრედიტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. რომან ბაკურაძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე – ბაკალავრიატი 62001040623 15 კრედიტი
2. გიორგი  ფუტკარაძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე – ბაკალავრიატი 61001058830 10 კრედიტი
3. გივი გოგიტიძე საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე – ბაკალავრიატი 61001063715 30 კრედიტი
4. გიორგი დავითაძე სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61006059816 5 კრედიტი
5. ზურაბ მესხიძე სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61004054111 40 კრედიტი
6. ილია ნიჟარაძე სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61001065590 10 კრედიტი
7. გიორგი ირემაძე სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61001665443 5 კრედიტი
8. ივლიტა მაკარაძე სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61004043238 36,5 კრედიტი
9. სალომე გოგეშვილი სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 26001024914 45 კრედიტი
10. რამიდა საითაძე სამართალმცოდნეობა – ბაკალავრიატი 61001058753 60 კრედიტი
11. ედნარ ხოზრევანიძე ფინანსები და საბანკო საქმე – მაგისტრატურა 61009012472 40 კრედიტი
12. თამთა ჩახვაძე ფინანსები და საბანკო საქმე – მაგისტრატურა 610010295145 40 კრედიტი
13. ირაკლი თავართქილაძე ფინანსები და საბანკო საქმე – მაგისტრატურა 61006022776 40 კრედიტი
14. სალომე ხარაიშვილი კერძო სამართალი – მაგისტრატურა 610040260328 60 კრედიტი

აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები (2010–2011 ს/წ)
№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური პირადი/№ დავალიანებული კრედიტების ოდენობა

1. გოდერძი პატარიძე აგროეკოლოგია–ბაკალავრიატი 6100606060027  30 კრედიტი
2. ირაკლი აბულაძე აგროინჟინერია–უმაღლესი პროფესიული 61009021362 15 კრედიტი
3. დიანა აბაშიძე აგრონომია–უმაღლესი პროფესიული 61001070759 5 კრედიტი
4. დალი აბაშიძე აგრონომიაუმაღლესი პროფესიული 61001070760  5  კრედიტი
5. ვილერი საფარიძე აგროინჟინერია–უმაღლესი პროფესიული 61008014440 5  კრედიტი
6. მიხეილ ტალიტიანი აგრონომია–უმაღლესი პროფესიული 61001069350 5 კრედიტი
7. გიორგი ჭაჭუა აგრონომია–უმაღლესი პროფესიული 19001092235 5 კრედიტი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის
 სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება N01-09/452

ქ. ბათუმი 17 ოქტომბერი  2011 წ. 
რსუ–ს საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის 

თაობაზე,  რომელთაც დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულეს საგანმანათლებლო პროგრამა

საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 თებერვლის N37 დადგენილების საფუძველზე 
გამოიცა  რსუ-ს რექტორის 2006 წლის 28 ივნისის N1-108 ბრძანება, რომლის თანახმად, 
ყოფილი ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ის სპეციალობები,  რომლებიც არ 
შეესაბამებოდა ბათუმის შოთა რუთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო-
სამეურნეო ფაკულტეტის პროფილს, გადანაწილდა რსუ-ს ფაკულტეტებზე, მათ შორის 
პურის მაკარონისა და საკონდიტრო ნაწარმის ტექნოლოგიები გაუერთიანდა საინჟინრო-
ტექნოლოგიურ ფაკულტეტს. რსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის  დანარ-
თი 1–ით განსაზღვრული სტუდენტები რსუ-ს რექტორის 2006 წლის 26 ივნისის №1-108 
ბრძანებით გადმოყვანილია შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-
ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე.  

 რსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 22 ივლისის  
№2360  მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი იქნა იმ სტუდენტთა მონაცემები,  რო-
მელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოეწურათ 2006–2007 სასწავლო წელს 
და დადგენილ ვადაში ვერ დაფარეს აკადემიური დავალიანებები. ზემოაღნიშნული მოხ-
სენებითი ბარათის საფუძველზე გამოიცა რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  
№01–09/301  ბრძანება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ რსუ–ს საინჟინ-
რო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის იმ სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე აქტის 
გამოსაცემად, რომელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოეწურათ 2006–2007 
სასწავლო წელს და დარჩათ აკადემიური დავალიანებები.

 რსუ-ს წესდების 66-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამის ვადის ამოწურვისთანავე სტუდენტს უწყდება რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. 
რსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ 2011 წლის 20 აპრილის  №55 დადგენილებით დამტკი-
ცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრა-
მების განხორციელების წესის”-ს მე-9 მუხლის მე–6 პუნქტის თანახმად, პირს, რომელ-
მაც არ, ან ვერ დაასრულა საგანმანათლებლო პროგრამა, უწყდება სტუ დენტის სტატუსი. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე კანონშესაბამისია მათ მიმართ გამოიცეს ბრძანება რსუ–ს 
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე.

საქართველოს     ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  72 - 76-ე   და   95 – 101 -ე   
მუხლების, „უმაღლესი  განათლების  შესახებ”   საქართველოს   კანონის  22-ე  მუხლის  
პირველი  პუნქტის,  შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   წესდების  მე–13  
და  66–ე მუხლების,   უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  მიერ  2011 წლის 20 აპრილის  
№55 დადგენილებით დამტკიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის”-ს მე–3 მუხლის მე–9 პუნქტის, 
მე–9 მუხლის მე–6–7 პუნქტებისა და  რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 07 სექტემბრის  №01–
09/301  ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :
შეუწყდეთ რსუ-ს სტუდენტის სტატუსი იმ პირებს (დანართი 1), რომელთა საგანმანათ-

ლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2006–2007 სასწავლო წელს და დარჩენილი აქვთ აკა-
დემიური დავალიანებები.

დანართი 1–ით განსაზღვრულ სტუდენტებს განემარტოთ, რომ საქართველოს განათ-
ლებისა და მეცნიერებათა მინისტრის 2010  წლის  4 თებერვლის  №10/ნ ბრძანების მე–3 
მუხლის მე–5 პუნქტის თანახმად, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებ-
რივი აქტის გამოცემიდან ექვსი თვის განმავლობაში უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ 
მობილობის უფლებით. მობილობის შესახებ სრული ინფორმაცია კი შეუძლიათ იხილონ 
სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ. გვერდზე. www.
nea.ge;

 ბრძანება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით, 
ოფიციალური გაცნობის მიზნით გაეგზავნოს დაინტერესებულ პირებს, რისი უზრუნველ-
ყოფა დაევალოს საინჟინრო–ტექნოლოგიური  ფაკულტეტის დეკანატსა და კანცელარიას;  

 ბრძანება  გამოქვეყნდეს რსუ-ს საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე თვალსაჩი-
ნო ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფაზე, რისი უზრუნველყოფაც დაევალოს ამ ფა-
კულტეტის მდივნებს, ასევე განთავსდეს რსუ-ს გაზეთში „ბათუმის უნივერსიტეტი”.

ბრძანების რსუ–ს ვებ–გვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს საინფორმა-
ციო–ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურს, ხოლო გაზეთში „ბათუმის უნი-
ვერსიტეტი” გამოქვეყნება – გაზეთის რედაქტორს.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. №52);

ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

  რექტორი, პროფესორი ა. ბაკურიძე 

დანართი 1
რსუ–ს საინჟინრო – ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტები

№ სახელი გვარი სპეციალობა, სწავლების საფეხური

1. გონელი ფიფია პურის, მაკარონის და საკონდიტრო ნაწარმის ტექნოლოგია–ბაკალავრიატი

2. ნიკა აფაქიძე პურის, მაკარონის და საკონდიტრო ნაწარმის ტექნოლოგია–ბაკალავრიატი
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რედაქტორი:

იოსებ სანიკიძე

სპეციალისტი:

ნესტან მამუჭაძე

სარედაქციო კოლეგია:

იური ბიბილეიშვილი

ბიჭიკო დიასამიძე

მამია ფაღავა

ნანა ცეცხლაძე

მერაბ მეგრელიშვილი

გაზეთი დაიბეჭდა

შპს “პრეპრინტში”

(532) 293-46-14, 299-98-82

მის: ქ.თბილისი 

რუსთაველის 40-40ა

ახალი თეორიები თანამედროვე ბუნებისმეტყველებაში
 ანუ სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლო ახსნილია

„დედამიწაზე ყველაფერი იმ სახითაა, 
როგორიც შექმნა ღმერთმა”.
(ღვთისმეტყველებიდან)
„დედამიწაზე არც არაფერი ჩნდება და
 არც არაფერი  ქრება,   ენერგია ერთი სახის  
მდგომარეობიდან გადადიან მეორეში.”
(ლომონოსოვი)

«ატომი ღმერთმა შექმნა, მე 
მხოლოდ იგი ავხსენი”.

(ნილს ბორი)
სანამ ჩვენს კონკრეტულ თეორიებსა და ზოგიერთ 

ჰიპოთეზას შევეხებოდეთ, მოკლედ, შესავლის სა-
ხით, მიმოვიხილავთ ბუნებისმეტყველებაში დღემდე 
არსებულ თეორიებსა და ჰიპოთეზებს სიცოცხლის 
წარმოშობის შესახებ. 

ნობელის პრემიის ლაურეატი  ალბერტ სენტ-

დიერდის სიტყვებით: „მზის სინათლის უწყვეტი სუს-
ტი ნაკადით  მოედინება სიცოცხლე დედამიწაზე”.

თანამედროვე ბუნებისმეტყველებაში და ბიოლო-
გიაში გაბატონებული შეხედულებით (რეივნი და 
სხვები) „სიცოცხლე ჩვენს პლანეტაზე წარმოიშვა 3,5 
მილიარდი წლის წინ შემთხვევით ყველაზე ადრეულ 
ქანებში ნაპოვნი სხვადასხვა ტიპის უწვრილესი, მარ-
ტივი უჯრედების სახით”.

 „თავისუფალი ენციკლოპედიის” მიხედვით ევო-
ლუციის ქიმიური თეორია, ანუ პრებიოტური ევო-
ლუცია იყო სიცოცხლის ევოლუციის პირველი 
ეტაპი. ამ ეტაპზე პრებიოტური ნივთიერებები წარ-
მოიშვენ არა ორგანული მოლეკულებიდან, გარემოს 
ენერგეტიკული და სელექციური ფაქტორების ზე-
გავლენით, თვითორგანიზაციის პროცესებში”. ამავე 
შეხედულებებით განსაზღვრავენ ევოლუციის ქი-
მიურ თეორიას იმ მოლეკულების აღმოცენებისა და 
განვითარების შესახებ, რომლებსაც გააჩნია პრინ-
ციპიალური მნიშვნელობა ცოცხალ ნივთიერებათა 
წარმოშობისა და განვითარებისათვის.

აქ სიცოცხლე წარმოდგენილია ერთადერთი შე-
საძლო ვარიანტით: „ცილოვანი სხეულების არსებო-
ბით, რომელსაც უზრუნველყოფს ნახშირბადის პო-
ლიმერიზაციის თვისების უნიკალურობა და წყლის 
გარემოს დეპოლარიზაციის თვისება. ეს არის ერ-
თობლივი აუცილებელი და საკმარისი პირობა. ჩვენ-
თვის ცნობილი სიცოცხლის ყველა ფორმის აღმოცე-
ნების და განვითარებისათვის”.

ღიად რჩება კითხვა: „თუ სად და როდის დაიწყო 
ქიმიური რეაქცია? არსებობს თუ არა სხვა განსხ-
ვავებული ბიოსფერო დედამიწის გარეთ? არის თუ 
არა შესაძლებელი განსხვავებული ვარიანტი გენე-
ტიკური აპარატისა”? შესაძლოა ვივარაუდოთ ნე-
ბისმიერი პერიოდი ვარსკვლავთწარმოქმნის მეორე 
ციკლიდან.

სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლოს ასახს-
ნელად, ჰიპოთეზების ავტორები სხვადასხვა თე-
ორიებს აყალიბებენ.

საწყისი ჰიპოთეზა სიცოცხლის წარმოშობის თე-
ორიებს შორის არის – აბიოგენეზი. აბიოგენეზი არის 
სიცოცხლის წარმოქმნა არაცოცხალისაგან. Aანუ, 
ორგანული შენაერთების წარმოქმნა ცოცხალ ბუნე-
ბაში, არა ორგანიზმში, ფერმენტების მონაწილეობის 
გარეშე.

– 1920-იანი წლებიდან გავრცელდაOოპარინის და 
ინგლისელი ჰოლდენის სიცოცხლის წარმოშობის კო-
აცერვატების ჰიპოთეზა.

– 1953 წელს ამერიკელმა სტენლი მილერმა და 
ჰაროლდ იურიმ გამოიყენეს უძველესი ატმოსფეროს 
იმპროვიზაციის მეთოდი სპეციალურ კოლბაში, მარ-
ტივი ბიომოლეკულის წარმოქმნის პროცესი, გარე 
ენერგიის საშუალებით.

– 2009 წელს მილერის კოლბის ექსპერიმენტის შე-
დეგად მიიღეს ნუკლეოტიდები;

– სიდნეი ფოქსი გამოყოფს მიკროსფერას პროტე-
ნოიდებიდან;

– 1981 წელი, თომას ჩეკი და სიდნეი ალტმანი (კო-
ლორადოს უნივერსიტეტი აშშ)  ავტოკატალიზური 
რნმ, რიბოზიმი აერთიანებს კატალიზს და ინფორმა-
ციას მოლეკულაში.

– 1986 წელი, უოლტერ გილბერტი (ჰავარდი, კემ-
ბრიჯის უნივერსიტეტი), წამოაყენა მსოფლიო რნმ 
იდეა. რნმ-ის მოლეკულა იყო წინაპარი ყველა ორგა-
ნიზმისა. 

– 2001 წელს ეს ჰიპოთეზა კიდევ უფრო გაავრცე-
ლეს ერთუჯრედიანებზე ჯენიფერ დოუნდამ და ჯეკ 

ცოსტაკმა. 
– 2009 წელს მატთევ პოვნერმა, ბეატრისა ჰირ-

ლანდმა და ჯონ სუთერლანდმა მიუთითეს რიბონუკ-
ლეოტიდების არსებობაზე პრებიოტურ კონდიციებ-
ში.

– 1986 წელი, გიუნტერ ფონ კიდროვსკი – (რურის 
უნივერსიტეტი, ბოხუმი, გერმანია) დიდი წვლილი 
შეიტანა რნმ-ის თვითრეპლიკაციის სისტემის ზრდის 
ფუნქციების გაგებაში.

– მანფერდ ეიგენი (პლანკის ინსტიტუტი, გეტინ-
გენი, გერმანია): რნმ-ის მოლეკულის ანსამბლეის 
ევოლუცია. 

– იული რებეკი (კემბრიჯი) – ქმნის ხელოვნურ 
მოლეკულას: ასეთი მოლეკულის ევოლუცია შეუძ-
ლებელია;

– ჯონ კორლისი (აშშ, კოსმოსური ფრენის ცენტ-
რი), გიუნტერ ვეხტერსჰოიზერი (მიუნხენი 1980), 
კაირნს სმიტი (გლაზგოს უნივერსიტეტი), დავით 
მაურცალი (ნიუ-იორკი, როკფელერის უნივერსი-
ტეტი), ვოლფჰანგ ვაიგანდი და მარკ დერი (2003, 
პლანკის უნივერსიტეტი, გერმანია), არონ კაჩალს-
კი (ვაისმანის ინსტიტუტი, ისრაელი),  ვარაუდობენ 
ზღვის წყლისა და სამთო მინერალების მონაწილე-
ობას მაკრომოლეკულის ჩამოყალიბებაში. მაკრომო-
ლეკულა არის ცილები და ნუკლეინის მჟავა.

წყლის როლი სიცოცხლის 
წარმოშობაში

თავისუფალი ენციკლოპედიის მიხედვით  წყლის 
როლი სიცოცხლის წარმოშობის შესახებ ასე განი-
საზღვრება: სიცოცხლისათვის აუცილებელია ქიმი-
ური შენაერთი – წყალი, როგორც უნივერსალური 
გამხსნელი. წყალს გააჩნია თვისებათა კომპლექსი, 
რომელიც სიცოცხლეს ქმნის შესაძლებელს. არ არ-
სებობს არავითარი მონაცემები, რომ სიცოცხლე აღ-
მოცენდეს წყლისგან დამოუკიდებლად. წყალში გახ-
სნილია სხვადასხვა კონცენტრაციის ნივთიერებანი, 
რომელიც აუცილებელია ბიოლოგიურად აქტიური 
მოლეკულის წარმოქმნისათვის.

არსებობს თეორიები, რომლის მიხედვით ბიომო-
ლეკულის წარმოქმნისათვის აუცილებელი ენერგიის 
წყარო იყო მზის ულტრაიისფერი გამოსხივება, ვულ-
კანური პროცესების სით-
ბო, რადიაქტიური დაშლის 
გამოსხივება, ჭექა-ქუხი-
ლის დროს ელექტრული 
განმუხტვა, ჟანგვა-აღდგე-
ნითი პროცესები. 

ჟანგბადი
ჟანგბადი – O2 ასრუ-

ლებს მნიშვნელოვან როლს 
ატმოსფეროს განვითა-
რებაში. იგი წარმოიქმნა 
ფოტოსინთეზის მწარმო-
ებელი ცოცხალი ორგანიზ-
მების გამოჩენისთანავე; 
სავარაუდოდ, ციანო-ბაქ-
ტერიების, ლურჯ-მწვანე 
წყალმცენარეების ან მათი 
მსგავსი პროკარიოტებისაგან. მილიარდი წლის უკან 
ჟანგბადის შემადგენლობა ატმოსფეროში ერთ პრო-
ცენტს გადააჭარბა. 700-800 მილიონი წლის წინ წარ-
მოიშვა ოზონის შრე. ჟანგბადის ამჟამინდელი შედ-
გენილობა – 21% მიღწეული იქნა 350 მილიონი წლის 
წინ და დღემდე უცვლელია. საკვანძო სიტყვები: 
„ქიმიური ევოლუცია”, „აბიოგენეზი”, „კოაცერვატი”,  
„უძველესი ატმოსფერო”, „პრებიოტური ევოლუ-
ცია”, „ბიომოლეკულა”, „მაკრომოლეკულა”. 

 1965 წელს, ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგი-
ური ინსტიტუტის ბუნებისმეტყვლება-გეოგრაფიის 
ფაკულტეტის, ბიოლოგია-ქიმიის სპეციალობის II 
კურსის სტუდენტობისას, ჩემს მიერ დამუშავებუ-
ლი საკურსო ნაშრომი ეძღვნებოდა „სიცოცხლის 
წარმოშობას დედამიწაზე”. ნაშრომი ძირითადად 
ოპარინის თეორიაზე იყო აგებული. მას შემდეგ სის-
ტემატიურად ვმსჯელობდი  დედამიწაზე სიცოცხ-
ლის წარმოშობისა და მისი ევოლუციის შესახებ, 
ვეცნობოდი სხვადასხვა თეორიებს ამ მიმართულე-
ბით. არ ვეთანხმებოდი გაბატონებულ ჰიპოთეზას 
დედამიწის ასაკის შესახებ, რომ, თითქოს იგი 4,5 მი-
ლიარდი წლისაა. პირველ რიგში განვსაზღვრე, რომ 
ჩვენი პლანეტა წარმოიშვა 12 მილიარდი წლის წინ. 
ამ აზრს ხშირად ვაფიქსირებდი ოჯახის წევრებთან 
2000 წლიდან. ამ საუბრებმა და მსჯელობამ დიდი ინ-
ტერესი გააღვივა ჩემს შვილებში. მარიმ გერმანიაში 
მაგისტრატურა გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიის 
განხრით აირჩია. სამაგისტრო თემად საქართველოს 
წყლების ეკოლოგიური მდგომარეობა დაამუშავა 
და წარმატებით დაიცვა 2008 წელს. რის შემდეგაც 
დაბრუნდა სამშობლოში და ისევ გააგრძელა წყალზე 
მუშაობა. ამ ნაშრომში მან დაწერა შესავალი და გან-
საზღვრა წყლის სიცოცხლისუნარიანობა.  

ამის შემდეგ ისევ გრძელდებოდა ჩვენს შორის 
მსჯელობა. იბადებოდა კითხვა თუ რისგან უნდა 
წარმოშობილიყო სიცოცხლე დედამიწაზე. სად და 
როგორ წარმოიშვა პირველი ცოცხალი ატომი, პირ-
ველი ცოცხალი მოლეკულა, პირველი ცოცხალი უჯ-

რედი? და ბოლოს ერთობლივად მივედით იმ დასკვ-
ნამდე, რომ:

– არაცოცხალი ატომებიდან, მოლეკულებიდან და 
ნივთიერებებიდან სიცოცხლე არასოდეს არ წარმო-
იშობა.

– არაცოცხალ გარემოში სიცოცხლე არ წარმოიქმ-
ნება და ვერც იარსებებს.

– ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლე წარმოიშვა, მაშინ, 
როცა წყალბადის მოლეკულას შეუერთდა 1 ატომი 
ჟანგბადი და წარმოიქმნა პირველი ცოცხალი მოლე-
კულა H2O – წყალი.

– მარტივი ქიმიური რეაქცია: 2H2 + O2 = 2H2O 
– წარმოადგენს სიცოცხლის პირველ ეტაპს პლანე-
ტაზე.

– წყლის მოლეკულა არის ცოცხალი. მიუხედავად 
იმისა, თუ რომელ აგრეგატულ მდგომარეობაში იმ-
ყოფება იგი: მყარ, თხევად, თუ აიროვანში.

– წყლის ატომები არის ცოცხალი. სიცოცხლე ჩა-
სახულია ატომგულში; ცოცხალი პროტონების, ცოც-
ხალი ნეიტრონების და ცოცხალი ელექტრონების 
სახით.

– მსოფლიო წყალი მთლიანად ცოცხალი გარემოა.
– ბიოსფერო ცოცხალი გარსია, სადაც სიცოცხ-

ლეს უზრუნველყოფს ცოცხალი ელემენტი წყალი.
– ატომგულში ელექტრონები უწყვეტად შთანთქა-

ვენ და გამოასხივებენ ენერგიას.
– ელექტრონის მიერ გამოსხივებული ენერგია 

ხმარდება ატომგულში პროტონისა და ნეიტრონის 
მუდმივ სიცოცხლესა და მარადიულობას.

– წყალს გააჩნია წყლისებური სიცოცხლე, რომე-
ლიც არ ახასიათებს არცერთ ქიმიურ ნაერთს.

– წყლის მოლეკულა და ატომები შეიცავენ გენს.
– წყლის გენი მოთავსებულია ატომგულში: პრო-

ტონებში, ნეიტრონებში და ელექტრონებშიც. 
– გენი უზრუნველყოფს წყლის მოლეკულების, 

ატომების, პროტონების, ნეიტრონების, ელექტრო-
ნების მარადიულ უცვლელობას და არსებობას დრო-
ში და სივრცეში.

– ატმოსფეროს შემადგენლობიდან ტენის მთლი-
ანი გამოდენის შემთხვევაში იგი იქცევა სიცოცხლი-
სათვის არახელსაყრელ ნაერთად.

– ფოტოსინთეზის პროცესში, წყლის ცოცხალი 
ატომების ელექტრონები შთანთქავენ და გამოას-
ხივებენ მზის სხიურ ენერგიას, რომელიც აკუმუ-

ლირდება ორგანული ნივ-
თიერების სახით, ატმოს-
ფეროში კი გამოიყოფა 6 
მოლეკულა ჟანგბადი, რო-
მელიც, ასევე სიცოცხლეს 
ხმარდება:

6CO2 + 6H2O + 676კკალ 
= C6H12O6 + 6 O2 ეს 6 მო-
ლეკულა ჟანგბადი სიცოც-
ხლის უწყვეტობის სიმბო-
ლოა.

– ჩვენს პლანეტაზე სი-
ცოცხლე იარსებებს, მანამ 
სანამ იქნება წყლის უკა-
ნასკნელი მოლეკულა.

– მედუზას სხეულის წო-
ნის 98% წყალია.

– მედუზას წინაპრები, ანუ პირველი მრავალუჯ-
რედიანი ცოცხალი ორგანიზმები იყვნენ წყლით სავ-
სე ტოპსიკები, რომელთა სხეულის წონის 99,9% იყო 
წყალი.

– 11,5 მილიარდი წლის წინ წარმოიშვენ პირველი 
პროკარიოტული უჯრედები.

– 8-9 მილიარდი წლის წინ წარმოიშვნენ პირველი 
ფოტოსინთეზის მწარმოებელი ეუკარიოტული უჯ-
რედები.

– ყოველი ცოცხალი ორგანიზმი წყლის სახით 
შეიწოვს ცოცხალ ნივთიერებას, ცოცხალ ატომებს, 
რომელიც მის ზრდა-განვითარებას ხმარდება, მათ 
შორის ფოტოსინთეზის პროცესსაც.

– შავი ზღვის ვიზუალური დაკვირვებიდან ჩანს 
ცოცხალი ორგანიზმებისათვის დამახასიათებელი 
ბევრი ბიოლოგიური გამოვლინება. მაგალითად, 
პირველ რიგში მოსალოდნელი წვიმების, თოვლის 
ან ქარიშხლის წინ ზედაპირულად იცვლის ფერს, 
მოძრაობს, მოუსვენრობს, ისე, როგორც შინაური 
და გარეული ცხოველები მოუსვენრობენ სტიქიური 
მოვლენების წინ. 

– წყალი ცივ ტაფაზე დასხმისას ხმაურს არ გამოს-
ცემს. ცხელ ტაფაზე დასხმისას კი – შიშხინებს, ხმა-
ურობს, წვეთები დახტის, აქეთ-იქით ასკდება, გაც-
ხელებისას ფართოვდება, ბუშტულებს ამოისვრის, 
იწყებს დუღილს, აორთქლებას. ერთი აგრეგატული 
მდგომარეობიდან გადადის მეორეში. აქტიურდე-
ბა ჟანგბადის ატომები; პროტონები, ნეიტრონები, 
ელექტრონები. წყლის მოლეკულები, ატომები, პრო-
ტონები, ნეიტრონები, ელექტრონები ამ მომენტში 
სიცოცხლისათვის დამახასიათებელ ყველა ნიშან-
თვისებებს ავლენენ.

– სიცოცხლე წარმოიშვა წყალში თვით წყლისაგან. 
წყლის ატომებს, მოლეკულებს აქვთ უნარი ურთიერ-
თშერწყმისა და ქიმიურ რაქციაში შესვლისა. თანდა-
თან ხდებოდა მათი ზრდა მაკრომოლეკულებად, ბი-
ომოლეკულებად. მიკრობებად, ჩხირებად, მიკროორ-

განიზმებად და მაკროორგანიზმებად.
– სიცოცხლე დედამიწაზე რაიმე სასწაულის შე-

დეგად არ წარმოქმნილა და არც რაიმე შემთხვევი-
თობის შედეგია. სწორედ წყლის ცოცხალი ატომები 
და მოლეკულები იყვნენ დედამიწაზე სიცოცხლის 
პირველი წყარო.

– ყოველი ქიმიური ელემენტის ატომებს, მოლე-
კულებს აქვთ უნარი მიიერთონ ან ჩაენაცვლონ სხვა 
ატომებს და მოლეკულებს. წარმოქმნან უამრავი 
სახის მარტივი და რთული განსხვავებული მოლე-
კულები, მტკიცედ შეინარჩუნონ თავიანთი ქიმიურ-
ფიზიკური თვისებები. გამოიყენონ ეს თვისებები ბუ-
ნების გამრავალფეროვნებაში, ისევ დაუბრუნდნენ 
თავიანთ საწყის მდგომარეობას. ანუ, ისინი ინარჩუ-
ნებენ გენურ თვისებებს.

– წყალს, წყლის მოლეკულას, წყლის ატომებს, 
პროტონებს, ნეიტრონებს, ელექტრონებს გააჩნიათ 
მარადიული სიცოცხლე.

– ისმება კითხვა, რომელი ელემენტია ბუნებაში 
ცოცხალი? სიცოცხლის განმსაზღვრელი არის წყა-
ლი და მოლეკულური ჟანგბადი. წყალბადის ატომები 
გააცოცხლა ჟანგბადმა. ჩვენს პლანეტაზე პირველი 
ცოცხალი Yელემენტი არის მოლეკულური ჟანგბადი, 
ჟანგბადის ატომები, მისი პროტონები, ნეიტრონები 
და ელექტრონები. 

– სიცოცხლის ბიომრავალფეროვნება დედამიწა-
ზე წყლის არსებობის შედეგია. წყლის მოლეკულა-
ში ცოცხალია, როგორც ჟანგბადის, ისე წყალბადის 
ატომგული.

– 9-8 მილიარდი წლის წინ პლანეტა თითქმის 
მთლიანად დაფარული იყო თბილი წყლით. დადგა 
ოპტიმალური პირობები სიცოცხლის აღმოცენები-
სათვის. დედამიწა დაიფარა სიცოცხლით. ეს იყო 
ბიომრავალფეროვნების ერთი მილიარდწლეული.

– 8-7 მილიარდი წლის წინ სიცოცხლე გადმოვი-
და ხმელეთზე. და არა 300-400 მილიონი წლის წინ. 
თუ რა გზით, აქ მეცნიერების აზრი მყარია, რასაც 
ვეთანხმები, მხოლოდ პლანეტის ახალი ასაკის გათ-
ვალისწინებით.

– ოზონის შრის წარმოქმნა კოსმიური ძალების 
და ასტრალური პროცესების შედეგია და არა ცი-
ანო-ბაქტერიების, ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეების 
და სხვა პროკარიოტების ფოტოსინთეზის შედეგი. 
ეს პროცესებიც 10-9 მილიარდი წლის წინ  მიმდინა-
რეობდა და არა 350 მილიონი წლის წინ მიაღწია 21%.

– ჟანგბადი დედამიწაზე იმდენია, რამდენიც იყო 
პლანეტის წარმოშობის პერიოდში სხვადასხვა აგრე-
გატულ მდგომარეობაში.

– სიცოცხლისათვის აუცილებელია ორი ნივთი-
ერება: წყალი და ჰაერი. წყალშიც და ჰაერშიც მა-
ცოცხლებელი ელემენტი ჟანგბადია.

– დედამიწაზე პირველი ცოცხალი ატომი და პირ-
ველი ცოცხალი მოლეკულა მოევლინა ჟანგბადი – 
O2, რომლის ცხოველმყოფელობის შედეგია წყალი. 

– გამომდინარე აქედან, ჟანგბადის ლათინური 
სახელწოდება – Oხიგენიუმ დღეიდან უნდა შეიცვა-
ლოს.

– ჟანგბადს უნდა ეწოდოს Vივოგენიუმ, სადაც 
– Vივო ნიშნავს სიცოცხლეს, გენიუმ- წარმოქმნას, 
მწარმოებელს.

– ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში ჟანგბადი 
უნდა აღინიშნოს ორი სახელწოდებით  Vივოგენიუმ 
(Oxigenium); ქიმიური ფორმულა კი V(O), V2(O2) 
მანამ სანამ მეცნიერებაში დამკვიდრდება ერთი სა-
ხელწოდება Vivogenium - V2.

– სიცოცხლის ელემენტის - V2(O2) ადგილი პე-
რიოდულ სისტემაში უცვლელი დარჩება. უცვლელი 
იქნება ასევე მისი რიგითი ნომერი, ატომგულში პრო-

ტონების, ნეიტრონების, ელექტრონების რიცხვი, ქი-
მიური და ფიზიკური თვისებები. 

– სიცოცხლის წარმოშობისა და სამყაროს საიდუმ-
ლოს ახსნაში დიდად დაგვეხმარა რეზერფორდის 
ატომის სტრუქტურა, ნილს ბორის პოსტულატები და 
დაპირისპირებული მხარეების ერთიანობის თეორია, 
პლანკის მუდმივა და ალბერტ აინშტაინის მარტივი 
ფორმულა E = მც2. ასევე მარტივია  სიცოცხლის 
ფორმულაც – H2O. ამ აღმოჩენებში ჩვენ სამყაროს 
საიდუმლოს ახსნა შევიცანით.

დავით გვიანიძე – პროფესორი
მარი გვიანიძე – დოქტორანტი


