
      

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 06-01/57                                                                                   

ქ. ბათუმი                                     10 ივნისი, 2019 წ. 

 

2019 წლის ივნისში ჩატარებული ბსუ-ში სამეცნიერო პერსონალის შესარჩევი კონკურსის 

შედეგების დამტკიცების შესახებ 
 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, ბსუ-ს წესდების მე-8 მუხლის, 

„ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავებისათვის 

დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 

ივლისის №05  გადაწყვეტილების, აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის საკონკურსო 

კომისიის სხდომის ოქმის (№3, 6.06.2019), ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის სხდომის 

ოქმის (№3, 7.06.2019) და ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის საკონკურსო 

კომისიის სხდომის ოქმის (№3, 7.06.2019) საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ  

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 
1. დამტკიცდეს ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 3 მაისის №01-02/62  ბრძანების საფუძველზე 

გამოცხადებული და 2019 წლის ივნისში ჩატარებული  კონკურსის შედეგები დანართი 1-ის 

შესაბამისად. 

2. გამარჯვებულ კონკურსანტებთან გაფორმდეს  შრომითი ხელშეკრულებები 2019 წლის 11 

ივნისიდან ხუთი წლის ვადით (2024 წლის 11 ივნისამდე). 

3. იმ სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად, რომელზეც ვერ გამოვლინდა 

გამარჯვებული ან შრომითი ხელშეკრულების გასაფორმებლად არ გამოცხადდება გამარჯვებული 

კონკურსანტი, ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ  გადაწყვეტილება მიიღოს ბსუ-ს 

რექტორმა. 

4. დადგენილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

5. დადგენილება გასაცნობად და აღსასრულებლად დაეგზავნოს რექტორის მოადგილეებს, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს, 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, იურიდიულ დეპარტამენტს, საფინანსო-

ეკონომიკურ დეპარტამენტს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს და კონკურსში 

გამარჯვებულ პირებს. 

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის 

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

7. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.   

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი, ასოც. პროფესორი                                       მერაბ ხალვაში 



ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 10 ივნისის 

N06-01/57 დადგენილების 

დანართი 1. 

 

ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 3 მაისის №01-02/62  ბრძანებით გამოცხადებული და 2019 

წლის ივნისში ჩატარებული  კონკურსის შედეგები 

 

აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტში 

 

№  

განყოფილება 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

 

გამარჯვებული კონკურსანტი 

1. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

გურამ პაპუნიძე 

2. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ნინო კიკნაძე 

3. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ნუნუ კუტალაძე 

4. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  
უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ასლან დევაძე 

5. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  
უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
იამზე ჩხარტიშვილი 

6. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  
უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
სოფიო პაპუნიძე 

7. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  
მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ნინო სეიდიშვილი 

8. აგრარული და კვების 

პროდუქტების ტექნოლოგიების  
მეცნიერი 

თანამშრომელი 
დოდო აბულაძე 

9. მემბრანული ტექნოლოგიების  მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ვაკანსია 

 

10. მემბრანული ტექნოლოგიების  უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ზურაბ კონცელიძე 

11. მემბრანული ტექნოლოგიების  უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ნარგიზ მეგრელიძე 

12. მემბრანული ტექნოლოგიების  უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ავთანდილ ცინცქილაძე 

13. მემბრანული ტექნოლოგიების  მეცნიერი 

თანამშრომელი 
სვეტლანა მხეიძე 

14. მემბრანული ტექნოლოგიების  მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ლამზირა კონცელიძე 

15. მემბრანული ტექნოლოგიების  მეცნიერი 

თანამშრომელი 
რუსლან დავითაძე 

16. ქიმიური ანალიზისა და 

სურსათის უსაფრთხოების  

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
მერაბ არძენაძე 

17. ქიმიური ანალიზისა და 

სურსათის უსაფრთხოების  

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ინდირა ჯაფარიძე 

18. ქიმიური ანალიზისა და 

სურსათის უსაფრთხოების 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
გულნარა ვერულიძე 



19. ქიმიური ანალიზისა და 

სურსათის უსაფრთხოების  

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
სოფიკო მანჯგალაძე 

20. ქიმიური ანალიზისა და 

სურსათის უსაფრთხოების  

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
დარეჯან ჩიქოვანი 

 

 

 

 

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში 

 
№  

განყოფილება 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

 

გამარჯვებული კონკურსანტი 

1. ისტორიისა და არქეოლოგიის მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ოთარ თურმანიძე 

2. ისტორიისა და არქეოლოგიის მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

უჩა ოქროპირიძე 

3. ისტორიისა და არქეოლოგიის მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ნინო ინაიშვილი 

4. ისტორიისა და არქეოლოგიის მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
გიორგი თავამაიშვილი 

5. ისტორიისა და არქეოლოგიის უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
მაია ჭიჭილეიშვილი 

6. ისტორიისა და არქეოლოგიის მეცნიერი 

თანამშრომელი 
სულხან მამულაძე 

7. ეთნოლოგიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ნოდარ კახიძე 

8. ეთნოლოგიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ჯემალ ვარშალომიძე 

9. ეთნოლოგიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
რუსლან ბარამიძე 

10. ეთნოლოგიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ნაილა ჩელებაძე 

11. ეთნოლოგიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ნუგზარ ჩხაიძე 

12. ეთნოლოგიისა და 

სოციოლოგიური კვლევის 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ჯემალ მიქელაძე 

13. ფოლკლორის, 

დიალექტოლოგიისა და 

ემიგრანტული 

ლიტერატურის კვლევის 

 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

ნარგიზ ახვლედიანი 

14. ფოლკლორის, 

დიალექტოლოგიისა და 

ემიგრანტული 

ლიტერატურის კვლევის 

 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

ნაილე მიქელაძე  



15. ფოლკლორის, 

დიალექტოლოგიისა და 

ემიგრანტული 

ლიტერატურის კვლევის 

 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

ომარ მემიშიში 

16. ფოლკლორის, 

დიალექტოლოგიისა და 

ემიგრანტული 

ლიტერატურის კვლევის 

 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

ნანული ნოღაიდელი 

17. ფოლკლორის, 

დიალექტოლოგიისა და 

ემიგრანტული 

ლიტერატურის კვლევის 

 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

ციალა ნარაკიძე 

 

 

 

ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი 

 
№  

განყოფილება 

საშტატო 

ერთეულის 

დასახელება 

 

გამარჯვებული კონკურსანტი 

1. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

ლამზირი გორგილაძე 

2. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

მზიური გაბაიძე 

3. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

 

სოსო მეფარიშვილი 

4. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

ლიანა ქოიავა 

5. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

ნანა ჯაბნიძე 

6. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

რუსუდან დუმბაძე 

7. მცენარეთა დაავადებების 

მონიტორინგის, დიაგნოსტიკის 

და მოლეკულური ბიოლოგიის 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

მაკა მურადაშვილი 

8. გამძლეობის გენეტიკის უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ცისანა ცეცხლაძე 

9. გამძლეობის გენეტიკის მეცნიერი 

თანამშრომელი 
სოფიო ღოღობერიძე 

10. გამძლეობის გენეტიკის მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ქეთინო სიხარულიძე 



11. წაღვერის საყრდენი პუნქტი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
ნანი აფციაური 

12. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

მარიამ მეტრეველი 

13. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

გია ბოლქვაძე 

14. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

ნელი ხალვაში 

15. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

ირაკლი მიქელაძე 

16. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

ნინო ქედელიძე 

17. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

რამაზ ჭაღალიძე 

18. ბიომრავალფეროვნების, 

მონიტორინგისა და 

კონსერვაციის განყოფილება 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

დალი ქამადაძე 

19. კოლხეთის ტორფნარების და 

წყლის ეკოსისტემების 

კონსერვაციის განყოფილება 

მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
 

რეზო გორაძე 

 

 


