




,,ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ზოგიერთი 

სტუდენტისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ’’ 

ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის   29   აგვისტოს №   01-08/386   ბრძანების         

                                                                                                                      დანართი №1 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტატუსშესაწყვეტი პირები - 33 ბსუ-ს  

სტუდენტი, მათ შორის: 

1. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 3 პროფესიული 

სტუდენტი; 

2. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი - 23 პროფესიული 

სტუდენტი; 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 1 პროფესიული 

სტუდენტი; 

4. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი - 6 პროფესიული სტუდენტი. 
 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ პროფესიული 

სტუდენტის 

სახელი, გვარი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 

პროფესიული 

სტუდენტის 

ჩარიცხვის 

ბრძანების № და 

თარიღი 

1 მიშიკო მგელაძე არქიტექტორ-

ტექნიკოსი 

№01-09/837, 

24.11.2017 

2 დიანა ასლანიანი არქიტექტორ-

ტექნიკოსი 

№01-09/837, 

24.11.2017 

3 ბონდო ჭეიშვილი არქიტექტორ-

ტექნიკოსი 

№01-09/837, 

24.11.2017 

4 ანდრია წულაია             მეფუტკრე 

 

 

№01-09/837, 

24.11.2017 

5 მურად გორგაძე             მეფუტკრე 

 

№01-09/837, 

24.11.2017 

6 ომარ ჩხეიძე              მეფუტკრე 

 

№01-09/837, 

24.11.2017 

 



 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ პროფესიული 

სტუდენტის 

სახელი, გვარი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 

პროფესიული 

სტუდენტის 

ჩარიცხვის 

ბრძანების № და 

თარიღი 

1 მარიამ ჩხაიძე ფარმაცევტის 

თანაშემწე 

№01-09/837, 

24.11.2017 

 

 

 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 
№ პროფესიული 

სტუდენტის 

სახელი, გვარი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 

პროფესიული 

სტუდენტის 

ჩარიცხვის 

ბრძანების № და 

თარიღი 

1 გოგიტიძე ირმა ბიბლიოთეკარი №01-09/837, 

24.11.2017 

2 დევაძე  მაია ბიბლიოთეკარი №01-09/837, 

24.11.2017 

3 სურგულაძე თამარ ბიბლიოთეკარი №01-09/837, 

24.11.2017 

 

 

 

 

 



 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

№ პროფესიული 

სტუდენტის სახელი, 

გვარი 

პროფესიული 

სტუდენტის 

ჩარიცხვის ბრძანების 

№ და თარიღი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 

1 თანი ბაბუჩაიშვილი  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

2 ზაზა ლაზიშვილი  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

3 დავით ბურჭულაძე  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

4 რევაზ შეროზია  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

5 ხატია ხალვაში  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

6 მანანა ქველიაშვილი  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

7 საბა წილოსანი  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

8 ირაკლი ფარტენაძე  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

9 მიშიკო ბედინაძე  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

10 აკაკი ხიდეშელი  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

11 ლუკა ბარამიძე  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დეველოპერი 

12 მარიკა ჯორბენაძე  №01-09/837, 24.11.2017 ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელი 

პედაგოგი 

13 გვარჯალაძე მარიამ №01-09/837, 24.11.2017 ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელი 

პედაგოგი 

14 დარინა ხოზრევანიძე  №01-09/837, 24.11.2017 ბაგა-ბაღის 

აღმზრდელი 

პედაგოგი 



15 მარი ტაკიძე  №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

16 ცეცხლაძე ირმა №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

17 დუმბაძე რუსლან №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

18 ართმელაძე ანა №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

19 სურმანიძე ეკა №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

20 დევაძე გიორგი №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

21 გორგილაძე არჩილ №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

22 ბოლქვაძე ნოდარ №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 

23 წოწორია გიორგი №01-09/349, 28.05.2018 ვებ ინტერფეისის 

დიზაინერი 
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