
 

 

 

 

 ქართული ფილოლოგია 

(პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროფ. რ.ხალვაში,  ოთახი №45) 

 თურქული ფილოლოგია 
(პროგრამის ხელმძღვანელი 

 ასოც. პროფ.  ლ. თანდილავა, ოთახი №46 ) 

 თურქეთისმცოდნეობა 
(პროგრამის ხელმძღვანელი 

  პროფ.  ე. მაკარაძე, ოთახი №46 ) 

 ინგლისური ფილოლოგია  
 (პროგრამის ხელმძღვანელი 

 პროფ.  ი. გოშხეთელიანი,  ოთახი №39) 

 ფრანგული  ფილოლოგია  
 (პროგრამის ხელმძღვანელი 

 ასოც.პროფ.  მ. სიორიძე, ოთახი №39) 

 გერმანული ფილოლოგია  
(პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროფ.   ნ. სტამბოლიშვილი, ოთახი  №64 ) 

 რუსული ფილოლოგია  
(პროგრამის ხელმძღვანელი 

ასოც. პროფ. ა. არძენაძე,  ოთახი№22) 

 თარგმანმცოდნეობა  
(პროგრამის ხელმძღვანელი  

ასოც. პროფ. ნ. აროშიძე,  ოთახი№22) 

 ისტორია 
 (პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროფ. ო.გოგოლიშვილი, 

ასოც. პროფ.   ც. ქათამაძე,  ოთახი №48) 

 ფილოსოფია  
(პროგრამის ხელმძღვანელი  

  ასოც. პროფ. ვ. ბერიძე, ოთახი №25) 

 

 

 რ. ხალვაში, ოთახი №45) 

 

 

 ფსიქოლოგია  
(პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ.     

 გ. ჩაგანავა,  ოთახი №501) 

 საერთაშორისო ურთიეთობები 

(პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც.პროფ.               

 ი. მანველიძე,  ოთახი №509) 

 

 

  

 კომპიუტერული მეცნიერებები 
(პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. 

პროფ. გ. ფარტენაძე, ოთახი №220 

 ფიზიკა  
(პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროფ. ნ. ღომიძე,  ოთახი №205) 

 მასწავლებლის მომზადების  
საგანმანათლებლო პროგრამა  
(პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროფ. ლ. თავდგირიძე,  ოთახი №59) 

 

 

 

 ბიოლოგია  
(პროგრამის ხელმძღვანელი  პროფ. ქ. 

დოლიძე, პროფ. მ. ქორიძე,  ოთახი №309) 

 ქიმია   
(პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროფ. ი. ბეჟანიძე,  ოთახი №111) 

 ეკოლოგია   
 (პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. დ. 

ბარათაშვილი,  ოთახი №304) 

 ზღვის ბიოლოგია   
(პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ქ. 

დოლიძე, ოთახი №309) 

 გეოგრაფია  (პროგრამის ხელმძღვანელი 

პროფ. ა. ქიქავა,  მ.ფუტკარაძე, ოთახი №320) 

 

 

 

 ბიზნესის ადმინისტრირება 
 (პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ვ. 

ღლონტი,  ასოც. პროფ. გიორგი აბუსელიძე,   

ოთახი №424) 

 ეკონომიკა  
(პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. პროფ.    

 მ. ცეცხლაძე, ოთახი №417) 

 

 

  

 მშენებლობა   
(პროგრამის ხელმძღვანელი  პროფ.                 

  გ. ფარცხალაძე,   ფიროსმანის ქ. 12/210) 

 ტელეკომუნიკაცია   
(პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ.     

 ე. ხალვაში,  ფიროსმანის  ქ.  12/210) 

 აგრარული ტექნოლოგიები (პროგრამის 

ხელმძღვანელი  ასოც.პროფ. დ. ჯაში, 

გრიშაშვილის ქ. № 5/26. 39) 

 

 

 

 

 ტურიზმი  
(პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. რ. 

ბერიძე,  ოთახი №123) 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტი 

იურიდიული და სოციალურ 
მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი 

ზუსტ მეცნიერებათა  და განათლების 
ფაკულტეტი 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 

ჯანდაცვის  ფაკულტეტი 

ტურიზმის  ფაკულტეტი 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გააკეთე  

 

 სწორი    

 

არჩევანი 
 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

სასწავლო წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

60 კრედიტის ფარგლებში: 

 დამატებითი (minor) პროგრამა; 

 არჩევითი სასწავლო კურსები; 

 

 

რეგისტრაცია იწარმოებს  

19-ე ოთახში,  

 2019 წლის  

          10 ივნისიდან    12 ივლისის 

ჩათვლით  (პასუხისმგებელი პირები:  

              მაია თურმანიძე, თინათინ  

ჭიჭვეიშვილი) 

დამატებით სპეციალობაზე,  

არჩევით სასწავლო კურსში 

ჯგუფში  სტუდენტთა რაოდენობა 

განისაზღვრება-არანაკლებ 15 და 

არაუმეტეს 60 სტუდენტით. 

 დამატებითი(minor) 

პროგრამის 

მიზანია, სტუდენტს მისცეს 

საშუალება 

მიიღოს დამატებითი ცოდნა და  

გამოიმუშაოს უნარ-ჩვევები 

ძირითადი სპეციალობისგან 

განსხვავებულ,  

მისთვის სასურველი 

მიმართულებით; 

 სტუდენტს უფლება 

აქვს დამატებითი 

პროგრამის  ნაცვლად, 

60 კრედიტის 

ფარგლებში, აირჩიოს 

მისთვის სასურველი 

ნებისმიერი სასწავლო 

კურსი; 

 


