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ძვირფასო აბიტურიენტებო!

თქვენ, ახლა ყველაზე მნიშ-
ვნელოვანი გადაწყვეტილების 
წინაშე დგახართ. უნდა აირჩიოთ 
პროფესია, რომელიც თქვენი 
ცხოვრების განმსაზღვრელი და 
შესაძლებლობების რეალიზების 
საფუძველი გახდება.

ქვეყნის წინსვლა, განვითა-
რება და მომავალი განათლე-
ბული, წარმატებული კონკურე-
ნტუნარიანი ახალგაზრდების 
ძალისხმევაზეა დამოკიდებული. 
ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ის 
უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაა, რომელიც გთა-
ვაზობთ თითქმის საუკუნოვან 
გამოცდილებაზე დაფუძნებულ, 
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან ადაპტირებულ საგანმანათლებლო პროგ-
რამებს.

გარწმუნებთ, ჩვენს უნივერსიტეტში მიღებული განათლება თქვენი და ჩვენი ქვეყნის 
წარმატებული  მომავლის საფუძველი იქნება!

პატივისცემით, 
უნივერსიტეტის რექტორი  მერაბ ხალვაში

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტი ჩვენი ქვეყნის განათლე-
ბის, მეცნიერებისა და კულტურის უმნიშვნე-
ლოვანესი ცენტრია, რომელსაც საუკუნოვანი 
ისტორია აქვს.

 ქართული საზოგადოების მუდმივი ზრუნ-
ვის საგანს წარმოადგენდა აჭარაში საგანმა-
ნათლებლო სისტემის დაფუძნება და განვი-
თარება. 1893 წელს ბათუმში ვაჟთა გიმნაზიის 
გახსნის საკითხი დაისვა. 1897 წლის ივლისში 
ვაჟთა გიმნაზიამ ფუნქციონირება დაიწყო. 

ვაჟთა გიმნაზიის შენობაში 1935 წელს 
გაიხსნა ორწლიანი სამასწავლებლო ინსტი-
ტუტი 4 ფაკულტეტით: ქართული ენისა და 
ლიტერატურის, ფიზიკა-მათემატიკის, ისტო-
რიისა და საბუნებისმეტყველო-გეოგრაფიის, 
რომლებსაც 1936 წელს დაემატა ფიზკულტუ-
რის, ხოლო 1938 წელს - რუსული ენისა და 
ლიტერატურის ფაკულტეტებიც. 

 1938 წელს ინსტიტუტს მიენიჭა შოთა რუს-
თაველის სახელი.

  1945 წლის ივნისში ბათუმის სამასწა-
ვლებლო ინსტიტუტის ბაზაზე ჩამოყალიბ-
და პედაგოგიური ინსტიტუტი. დაიწყო მისი 
რეკონსტრუქცია და მატერიალურ-ტექნიკუ-
რი ბაზის სრულყოფა. 1956 წელს ექსპლუატა-
ციაში შევიდა განახლებული შენობა, თუმცა 
ინსტიტუტის ზრდის კვალობაზე ესეც აღარ 
იყო საკმარისი და 1977 წელს დაიწყო ახალი, 
ხუთსართულიანი კორპუსის მშენებლობა, 
რომელიც 1982 წელს დასრულდა. 

 საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 
თებერვლის №37 დადგენილების საფუძველ-
ზე განხორციელდა საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების: ბათუმის შოთა რუს-
თაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის, ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის, 
ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის 
სახელმწიფო კონსერვატორიის, ბათუმის 
საავიაციო ინსტიტუტის, ბათუმის აგრარული 
ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტი-
ტუტის, მემბრანული ტექნოლოგიების სა-
მეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, ბათუმის 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა და ბათუმის 
სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის რეორგა-
ნიზაცია. მათი გაერთიანების გზით დაფუძნ-
და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტი“. განათლების აკრედიტაციის ერო-
ვნული ცენტრის დირექტორის 2006 წლის 27 
ოქტომბრის № 103/ა ბრძანების შესაბამისად 
იგი წარმოადგენს აკრედიტებულ უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებას.

 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 
23 მარტის N100 დადგენილების საფუძველზე 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულე-
ბას შეეცვალა სახელი და ეწოდა ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტი.

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტი აერთიანებს 7 ფაკულტეტს: 
ეკონომიკისა და ბიზნესის,  ზუსტ მეცნიერე-
ბათა და განათლების, იურიდიული და სო-
ციალურ მეცნიერებათა, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის, ტექნოლოგიურ, 
ტურიზმისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტებს. დღეისათვის, უნივერსიტეტში 
უმაღლესი პროფესიული, ბაკალავრიატის, 
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგა-
ნმანათლებლო პროგრამებზე 6000-მდე სტუ-
დენტი სწავლობს.

 ეტაპობრივად ფართოვდებოდა ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, იზრდე-
ბოდა სტუდენტთა რაოდენობა, მრავალფე-
როვანი ხდებოდა სასწავლო პროგრამები, 
მკვიდრდებოდა ახალი სპეციალობები, იზ-
რდებოდნენ კადრები. ამჟამად უნივერსიტე-
ტის სასწავლო და კვლევით პროცესში ჩა-
რთულია 277 პროფესორი, 69 მეცნიერ-თანა-
მშრომელი და 460 მოწვეული მასწავლებელი.

 უნივერსიტეტი ავტორიზებულია 2011 
წლიდან  განათლების ხარისხის განვითა-
რების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის 
საბჭოს 2011 წლის 04 აგვისტოს №117 და 2018 
წლის 27 აგვისტოს №56 გადაწყვეტილებების 
შესაბამისად. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენცი-
ალი, ტრადიციები და ადგილმდებარეობა 
განსაზღვრავს სამეცნიერო-კვლევითი საქ-
მიანობის პრიორიტეტებს. უნივერსიტეტის 
აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი 
წარმატებით მუშაობს საბუნებისმეტყველო, 
ჰუმანიტარულ, სოციალურ, სამართალმცოდ-
ნეობის, მათემატიკური და კომპიუტერული 
მეცნიერებების, საინჟინრო, ტექნოლოგიური, 

ბიზნესის, ჯანდაცვის მიმართულებებსა და 
სოფლის მეურნეობის დარგებში.

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტი მრავალფუნქციური საგან-
მანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულე-
ბაა, სადაც სტუდენტების, პროფესორ-მასწა-
ვლებლებისა და მკვლევრების თანამშრომ-
ლობით იქმნება აკადემიური და პროფესიუ-
ლი განათლებისა და კვლევის ერთიანი სივ-
რცე. უნივერსიტეტის ბაზაზე განხორციელდა 
არაერთი საერთაშორისო და ეროვნული 
მნიშვნელობის სამეცნიერო-კვლევითი პრო-
ექტი. 

 უნივერსიტეტს მჭიდრო პარტნიორული 
ურთიერთობა აქვს ქვეყნისა და უცხოეთის 
წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწე-
სებულებებთან. მეცნიერების სხვადასხვა და-
რგში გამართული საერთაშორისო სამეცნიე-
რო კონფერენციებისა და სიმპოზიუმებისათ-
ვის ბსუ ითვლება სასურველ მასპინძლად, 
გარდა ამისა, უნივერსიტეტის აკადემიური და 
სამეცნიერო პერსონალი აქტიურად მონა-
წილეობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში 
ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებსა და 
გაცვლით პროგრამებში.
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სტუდენტთა კარიერული გა-
ნვითარებისა და მხარდაჭერის 
განყოფილება    სტუდენტებს ეხმა-
რება საკუთარი განათლებისა და 
კარიერის სწორად წარმართვასა 
და დამსაქმებლებთან ურთიერთო-
ბაში. განყოფილება, სტუდენტთა 
დასაქმების ხელშეწყობის მიზ-
ნით, მჭიდროდ თანამშრომლობს   
შრომის ბაზრისა და დასაქმების 
საკითხებზე მომუშავე ორგანიზა-
ციებთან (სახელმწიფო, არასამთა-
ვრობო თუ საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციებთან).

ტრენინგების ფარგლებში სტუ-
დენტებს მიეწოდებათ ინფორმაცია 
შრომის ბაზრის დინამიკასა და პე-
რსპექტივებზე, აგრეთვე ისინი იღე-
ბენ დასაქმებისათვის აუცილებელ 
ზოგად უნარ-ჩვევებსა და სასწა-
ვლო პროცესთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე საკონსულტაციო მომ-
სახურებას. 

გარდა ამისა, სტუდენტთა კა-
რიერული განვითარებისა და 
მხარდაჭერის განყოფილება კო-
ორდინირებას უწევს და სტუდე-
ნტებთან ერთად აორგანიზებს სა-
განმანათლებლო, სოციალურ, საქ-
ველმოქმედო და შემოქმედებით  

სტუდენტთა კარიერული განვითარების, 
კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი

komfortuli
garemo SenTvis

აქტივობებს, კერძოდ:
ბსუ-ს სტუდენტური თავისუფა-

ლი სამეცნიერო, საგანმანათლებ-
ლო, კულტურულ-შემოქმედებითი 
და სპორტული სახის პროექტების 
კონკურსის ფარგლებში  კოორდი-
ნირებას უწევს სამეცნიერო კონკუ-
რსში გამარჯვებული პროექტების 
განხორციელებას.

აგრეთვე, განყოფილების მხა-
რდაჭერითა და ბსუ-ს სტუდენტთა 
სამეცნიერო საზოგადოების ორგა-
ნიზებით ყოველწლიურად ტარდება 
„სტუდენტური სამეცნიერო კონფე-
რენცია“, რომლის ბიუჯეტიც შეა-
დგენს 45 000 ლარს. კონფერენცი-
ის ფარგლებში, ყოველწლიურად,  
საშუალოდ 57-მდე გამარჯვებული 
ვლინდება, რომლებსაც გადაეცე-
მათ 150, 100 და 50 ლარიანი ფუ-
ლადი ჯილდოები.  კონფერენციის 
დასრულების შემდეგ, კონფერენ-
ციაში საუკეთესო შედეგების მქონე 
სტუდენტთა ნაშრომები იბეჭდება 
„სამეცნიერო ნაშრომთა კრებულ-
ში“, რომელიც შესაბამის პირებს 
უფასოდ გადაეცემათ.

სტუდენტთა ელექტრონული 
რესურსების მართვის განყოფი-

ლება ახორციელებს, როგორც 
სასწავლო პროცესის მართვის 
ელექტრონული სისტემისა და სტუ-
დენტური პორტალის (www.portal.
bsu.edu.ge) ადმინისტრირებას, ასე-
ვე საგანმანათლებლო სფეროში 
სხვადასხვა სახის მიმდინარე და 
დაგეგმილი კონკურსების, პრო-
ექტებისა და პროგრამების შესა-
ხებ ინფორმაციის მოპოვებასა და 
უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 
გაცნობას.

კულტურისა და სპორტის გა-
ნყოფილება კოორდინაციას უწევს 
ყველა სპორტულ თუ კულტურულ 
ღონისძიებას, რომელიც უნივერ-
სიტეტში იმართება. ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის სპორტულ გუნდებს 
არაერთი წარმატება მოუტანიათ 
როგორც უნივერსიტეტისთვის, ისე 
რეგიონისთვის. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია ბსუ-ს ფუტსალისა 
და ქალთა ფრენბურთის გუნდე-
ბი, რომლებიც წარმატებულად 
ასპარეზობენ როგორც რეგიონის, 
ისე ქვეყნისა და საერთაშორისო 
მასშტაბით. გარდა ამისა, უნივე-
რსიტეტში მოქმედებს სხვადასხვა 
სპორტული სექცია: მკლავჭიდი, 
მაგიდის ჩოგბურთი, ფარიკაობის 
კლუბი, ჭადრაკის მოყვარულთა 
კლუბი. ბათუმის შოთა რუსთავე-
ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სპორტული კლუბების განვითარე-
ბით მუდმივად ზრუნავს ახალგაზ-

რდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის დამკვიდრებაზე. ასევე, აუცი-
ლებლად უნდა აღინიშნოს  ბათუ-
მის შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტში კულტურული 
მიმართულებები, რომელსაც  გო-
გონათა ფოლკლორული ანსამბლი 
„თირინი“, ბსუ-ს კაპელა, ბსუ-ს 
მუსიკალური ჯაზ-ბიგ-ბენდი, თანა-
მედროვე ცეკვები წარმოადგენს. ეს 
იმ კულტურული მიმართულებების 
მცირე ჩამონათვალია, რომლებსაც 
უნივერსიტეტში არაერთ წლიანი 
ისტორია გააჩნიათ. აღსანიშნავია, 
რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყო-
ველთვის აქტიურად იყო ჩართუ-
ლი რეგიონალურ თუ რესპუბლი-
კურ სპორტულ და კულტურულ 
ღონისძიებებში და სამომავლოდ 
კვლავ გააგრძელებს აქტიურ მო-
ნაწილეობას და უნივერსიტეტი-
სათვის წარმატების მოტანას. გა-
რდა კულტურული და სპორტული 
ღონისძიებების კოორდინირებისა, 
კულტურისა და სპორტის განყოფი-
ლებაში ფუნქციონირებს „წარმა-
ტებულ და სოციალურად დაუცველ 
სტუდენტთა მხარდაჭერის ფონდი“, 
რომელიც უკვე მრავალი წელია 
ეხმარება სტუდენტებს, რომლებიც 
გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური 
მოსწრებით. ფონდის დაარსების 
დღიდან, სწავლის საფასურში, წა-
რმატებულ სტუდენტებზე უკვე 250 
000 ლარის დახმარება გაიცა.

ა) სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა 
და მხარდაჭერის განყოფილება;

ბ) სტუდენტთა ელექტრონული რესურსების 
მართვის განყოფილება;

გ) კულტურისა და სპორტის განყოფილება



3ianvar-Tebervali

 ბიბლიოთეკას ყოველთვის 
განსაკუთრებული ფუნქციები და 
როლი ეკისრება გარშემომყოფ 
საზოგადოებაში წიგნიერების ამა-
ღლების, ინფორმაციის დაგრო-
ვების, დაცვისა და გავრცელების 
თვალსაზრისით. განვითარებასთან 
ერთად იზრდება მოთხოვნები ბიბ-
ლიოთეკის მიმართ. ტრადიციულ 
ვალდებულებებთან ერთად დამა-
ტებითი როლი აკისრია საუნივერ-
სიტეტო ბიბლიოთეკას.

 ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბ-
ლიოთეკის ისტორია უნივერსიტე-
ტის დაარსების დღიდან იწყება. აქ 
თანამედროვე სამეცნიერო, მხატვ-
რულ და პოპულარულ ლიტერატუ-
რასთან ერთად დაცულია 1815-1917 
წლებში გამოცემული, მეცნიერული 
და ისტორიული ხასიათის ძველი 
გამოცემები. დღეისთვის კი ფო-
ნდის შემადგენლობაშია 320 000-ზე 
მეტი დასახელების საბიბლიოთეკო 
დოკუმენტი. გარდა ამისა, უნივერ-
სიტეტის ბიბლიოთეკა მკითხველს 
უზრუნველყოფს სხვადასხვა სამეც-

ნიერო და შემეცნებითი პერიოდუ-
ლი გამოცემითა და საერთაშორი-
სო ელექტრონული ბაზებით. 

 იგი მოიცავს ერთ ცენტრალურ, 
ორ საფაკულტეტო და ორ სამეცნი-
ერო-კვლევით ცენტრს. ასევე, ბიბ-
ლიოთეკა შედგება სამი ქვესტრუქ-
ტურული ერთეულისგან: მომსახუ-
რების განყოფილება, ელექტრო-
ნული რესურსების განყოფილება 

და დამუშავება-დაკომპლექტების 
განყოფილება. 

 ლიტერატურის  ძიების გა-
სამარტივებლად შექმნილია სა-
ბიბლიოთეკო დოკუმენტების 
ელექტრონული კატალოგი, მკი-
თხველთა ინტერესების უკეთ 
დაკმაყოფილების მიზნით ელექტ-
რონული რესურსების განყოფი-
ლება მუშაობს ბიბლიოთეკის მა-
რთვის ინტეგრირებულ სისტემა-
ში - „10.10.48.48“, „openbiblio”, 

“koha”. გვაქვს წვდომა  საერთა-
შორისო სამეცნიერო მონაცემ-
თა ბაზებზე: EBSCO Publishing, 
Cambridge UniversityPress, 
RoyalSocietyJournalsCollection, 
BioOne, Elsevier.  

ბიბლიოთეკაში არსებული კო-
ლექციებისა და წიგნადი ფონდის 
შესახებ ინფორმაცია მომხმარებ-
ლისთვის მისაწვდომია როგორც 

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

iswavle bsu-Si

საქართველოში მიმდინარე რეფორმის 
კვალდაკვალ, ტექნოლოგიების და 
სხვადასხვა სახის საინფორმაციო 
საშუალების განვითარების ფონზე 

სტუდენტებში უფრო მნიშვნელოვანი 
ხდება ინფორმაციული წიგნიერების 
უნარების გამომუშავება. ამდენად, 

შეიცვალა მოთხოვნები და მიდგომები 
განათლების სფეროში. 

ელექტრონული, ისე ხელნაწერი 
საკატალოგე სისტემების საშუალე-
ბით.

მომხმარებელთა ინტერესების 
შესწავლა და ბიბლიოთეკის სა-
თანადო ბაზებით უზრუნველყოფა 
უნივერსიტეტის მუდმივი ზრუნვის 
საგანია.

 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა 
ემსახურება უნივერსიტეტის სტუ-
დენტებს, პერსონალსა და სტუმა-
რს, ასევე საქართველოს ნების-
მიერ მოქალაქეს, საბიბლიოთეკო 

რესურსებით სარგებლობის სხვა-
დასხვა უფლებით.

      ინფრასტრუქტურას რაც შე-
ეხება, ბიბლიოთეკა აღჭურვილია 
შესაბამისი ინვენტარით, თანამე-
დროვე კომპიუტერებითა და კო-
ნდინცირებით, რომელიც უზრუნ-
ველყოფს კომფორტული გარემოს 
შექმნას ჩვენი მომხმარებლე-
ბისთვის. გარდა ამისა, ბიბლიოთე-
კაში არის მოსასვენებელი ადგილი, 
სადაც შესაძლებელია 

თავისუფალ გარემოში მუშაო-
ბა. განლაგებულია კარადები, სა-
დაც ინახება მომხმარებლის მიერ 
ბიბლიოთეკაში შემოტანილი ნი-
ვთები. ასევე, გვაქვს კვებისთვის 
განკუთვნილი ოთახი, სადაც გან-
ლაგებულია მაგიდა, სკამები, მა-
ცივარი, ელექტრო-ღუმელი და 
წყლის აპარატი.

ბიბლიოთეკის პრიორიტეტე-
ბია: თანამედროვე ლიტერატურის 
შეძენა, სხვადასხვა ინტერესის 
მქონე მკითხველისთვის შეუფე-
რხებელი წვდომის უზრუნველყო-
ფა და  საგანმანათლებლო და 
კვლევითი პროცესის მაქსიმალური 
ხელშეწყობა. 

თუმცა, ქვეყანაში შექმნი-

ლი ვითარებიდან გამომდინარე 
(COVID-19), თითქმის ერთი წელია 
ბსუ-ს ბიბლიოთეკა რეკომენდაცი-
ების გათვალისწინებით - დისტა-
ნციურად განაგრძობს მუშაობას 
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.

უნივერსიტეტში სწავლების ხა-
რისხის ამაღლების მიზნით, საგან-
მანათლებლო პროგრამების ხელ-
მძღვანელთა ინიციატივით ბიბლი-
ოთეკას დაემატა ახალი უცხოენო-
ვანი ლიტერატურა. აღსანიშნავია 
ის მნიშვნელოვანი ფაქტიც, რომ  
ზაფხულში კონსოლიდირებული 

ტენდერის საშუალებით უნივერსი-
ტეტმა სტუდენტებისათვის შეიძინა 
90.000 ლარის ღირებულების ახალი 
ლიტერატურა. 

ასევე, საგანმანათლებლო 
პროცესის წარმართვისთვის საჭი-
რო ლიტერატურის ელ. ვერსიების 
მოსამზადებლად შევიძინეთ სამი 
სკანირების აპარატი.

 დღემდე გაციფრებული და ბა-
ზაში ატვირთულია 1500- ზე მეტი 
ლიტერატურა (ამჟამად სულ 5500-
ზე მეტი ლიტერატურის ელ. ვერსიაა 
ხელმისაწვდომი).

მიმდინარე პანდემიის ფონზე, 
უნივერსიტეტმა და ბიბლიოთეკამ 
სტუდენტების მიმართ გულისხ-
მიერება გამოიჩინა და წიგნადი 
ფონდის ელ. ვერსიების ხელმისა-
წვდომობა უზრუნველყო, რაც გუ-
ლისხმობს საჭირო მასალაზე ღია 
წვდომას უკვე სახლიდანაც. 

იმედი გვაქვს, უახლოეს ხან-
ში ჩვენს უნივერსიტეტში აღდგება 
სასწავლო პროცესი, გაივსება აუ-
დიტორიები, სამკითხველო დარ-
ბაზები და დავუბრუნდებით ჩვეულ 
რიტმს. ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის ბიბ-
ლიოთეკა გისურვებთ ჯანმრთე-
ლობასა და წარმატებებს! 
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ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი სასწავლო და კვლევითი სა-
განმანათლებლო კერაა, თითქმის 100-წლიანი ისტორიით, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი კი ერთ-ერთი 
უძველესი, ტრადიციული ფაკულტეტია,  როგორც სტუდენტე-
ბის რაოდენობით, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამების 
მრავალფეროვნებით გამორჩეული.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი გთავაზობთ საინტე-
რესო, კონკურენტუნარიანი საბაკა-
ლავრო საგანმანათლებლო პროგ-
რამების ფართო არჩევანს:

 ქართული ფილოლოგია - 
სრული სახელმწიფო დაფინანსე-
ბით

 ისტორია - სრული სახელმწი-
ფო დაფინანსებით

 ფილოსოფია
 ინგლისური ფილოლოგია
 ფრანგული ფილოლოგია
 გერმანული ფილოლოგია
 რუსული ფილოლოგია
 თურქული ფილოლოგია
 თურქეთისმცოდნეობა
 თარგმანმცოდნეობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესში 
აქტიურად გამოიყენება სპეციალი-
ზებული ბიბლიოთეკებით, თანამე-
დროვე საპრეზენტაციო ტექნიკით 
აღჭურვილი სასწავლო კაბინეტები: 
ქართველოლოგიის ცენტრი, დი-
გიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრი, 
კლასიკური ფილოლოგიისა და ბი-
ზანტიოლოგიის, ამერიკანისტიკის, 
რომანისტიკისა და გერმანისტიკის,  
სლავისტიკის, თურქოლოგიისა და 
არქეოლოგიის კაბინეტები.

განსაკუთრებით გამოვყოფთ 
სიახლეს, რომელიც მიმდინარე 
წელს შეემატა ფაკულტეტს - თა-
ნამედროვე უნიკალური ციფრული 
ტექნიკით აღჭურვილი სინქრო-
ნული თარგმანის ლაბორატორია, 
რომელიც ხელს შეუწყობს სტუდე-
ნტების პროფესიულ დახელოვნე-
ბას. 

უკვე მეორე სემესტრია ღირ-
სეულად ვუმკლავდებით პანდე-
მიით გამოწვეულ სირთულეებს, 
სასწავლო პროცესი წარმატებით 
ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში. 
პროფესორ-მასწავლებლებისა და 
სტუდენტების საერთო ძალისხმე-
ვით ამ შეცვლილ გარემოებებშიც 
გამოინახა საინტერესო ფორმები 
ინტერაქტიური სწავლების პროცე-
სის წარმართვისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი გამოირჩევა საინტე-
რესო ღონისძიებების სიმრავლით, 

მიმდინარე წელს ქართული ენის 
დღე-14 აპრილი ვიდეოკონფერენ-
ციის სახით ჩატარდა; კონფერენ-
ციის მუშაობაში მონაწილეობდნენ 
ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახე-
ლმწიფო უნივერსიტეტის, სახელ-
მწიფო ენის დეპარტამენტის, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილი-
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და თავისუფალი 
უნივერსიტეტის პროფესორები, 
რომლებმაც ქართულის, როგორც 
სახელმწიფო ენის სტატუსთან და 
განვითარებასთან დაკავშირებული 
საინტერესო საკითხები განიხილეს.

მხოლოდ გასულ სასწავლო 
წელს ჩატარდა ორი დიდი საე-
რთაშორისო კონფერენცია: „ბიზა-
ნტინოლოგია საქართველოში-5“ 
და CODFREURCOR-ის (ცენტრა-
ლური და აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტების ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფრანკოფონიური 
სადოქტორო კოლეჯი) მე-8 საე-
რთაშორისო კონფერენცია „ერო-
ვნული ლიტერატურა თარგმანში“. 
კონფერენციების მუშაობაში ჩვე-
ნი ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლესი 
სასწავლებლის, ასევე უცხოეთის 
უნივერსიტეტების ათეულობით 
მკვლევარი მონაწილეობდა, წა-
რმოდგენილი იქნა საინტერესო 
ინტერკულტურული და ინტე-
რდისციპლინური კვლევები.

ჩატარდა ასევე ტრადიციული 
„დიგიტალური ჰუმანიტარიის IX 
საერთაშორისო საზაფხულო სკო-
ლა, ამჯერად  „ციფრულ რუსთვე-
ლოლოგიაში“. სკოლის მონაწილე 

20-მდე სტუდენტს, თეორიული 
ცოდნის გაღრმავებასთან ერთად, 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გა-
მომუშავების საშუალება მიეცა და 
ისინი „ვეფხისტყაოსნის“ მულტი-
ლინგვური პარალელური კორპუ-
სის“ შექმნაში ჩაერთვებიან. 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტზე პროექტის - „უნივე-
რსიტეტი-სკოლას“  - ფარგლებში, 
ყოველწლიურად ტარდება მოსწა-
ვლეთა კონფერენციები „ახლო 
აღმოსავლეთი  და საქართველო“, 
ასევე საქართველოს ისტორიის სა-
კითხებზე.

საინტერესო პროექტი განა-
ხორციელა პროფესორმა შორენა 
მახაჭაძემ, რომელსაც ბსუ-ში რუს-
თველოლოგიის სასწავლო კურსის 
სწავლების მრავალწლიანი გამოც-
დილება აქვს. აბიტურიენტ  კობა 
ჟღენტთან ერთად შექმნა  „ვე-
ფხისტყაოსნის“ მობილური აპლი-
კაცია, რომელიც შოთა რუსთავე-
ლის პოემის ადაპტირებულ ტექსტ-
საც შეიცავს. აპლიკაციის შექმნის 
მიზანია, ყველა დაინტერესებულს 
მაქსიმალურად გაუიოლოს შუა 
საუკუნეების მხატვრული ტექსტის  
გაგება. აქედან დაიბადა სლოგა-
ნიც: „ვეფხისტყაოსნის“ გაგება ასე 
მარტივი არასოდეს ყოფილა“. აპ-
ლიკაციამ მომხმარებელთა შორის 
დიდი დაინტერესება გამოიწვია, 
მას უკვე ათასობით მომხმარებელი 
ჰყავს.

მნიშვნელოვანია ფაკულტე-
ტის საერთაშორისო კავშირები 
და პროექტებში ჩართულობა სა-
ქართველოში მოქმედ საელჩოებ-
თან, სხვადასხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. 
უკვე მეორე წელია ბსუ-ს ფრანგუ-
ლი ფილოლოგიის მაგისტრანტები 
პრესტიჟული ფრანგული ლიტერა-
ტურული პრემიის გონკურის  საქა-

რთველოს ჟიურის შემადგენლო-
ბაში მუშაობენ და გამარჯვებულს 
გამოავლენენ.

ჩვენი ფაკულტეტის სტუდე-
ნტებს ხშირად ეძლევათ შესაძ-
ლებლობა უმასპინძლონ ცნობილ 
მკვლევარებს სხვადასხვა ევრო-
პული უნივერსიტეტებიდან და მათი 
ლექციები მოისმინოს ლიტერა-
ტურის, ისტორიის, ფილოსოფიის, 
ლინგვისტიკის და სხვა საკითხებზე. 

ფაკულტეტზე მოქმედი ლი-
ტერატურული კლუბის მოწვევით 
ხვდებიან პოეტებს, მწერლებს და 
ისმენენ საინტერესო საჯარო შეხ-
ვედრებს.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტზე ლექციებს კითხულო-
ბენ დარგის კვალიფიციური სპეცი-
ალისტები სწავლებისა და კვლე-
ვების დიდი გამოცდილებით. მათი 
საინტერესო სამეცნიერო პუბლი-
კაციები, რუსთაველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის და სხვა სა-

მეცნიერო გრანტების საფუძველზე 
განხორციელებული,  ჩართულია 
სწავლების პროცესში, სალექციო 
მასალებში, სწავლების სხვადას-
ხვა საფეხურზე, რაც კიდევ უფრო 
ზრდის ბსუ-ს, როგორც კვლევითი 
უნივერსიტეტის პრესტიჟს.

საგულისხმოა, რომ მიმდინარე 
სასწავლო წელს გვაქვს ცნობილი 
პროფესორისა და წარმატებული 
მაგისტრანტის თანამშრომლობის 
კარგი მაგალითი, გამოიცა ბსუ-ს 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფა-
კულტეტის პროფესორ ოთარ გო-
გოლიშვლისა და „ისტორიის“ სა-
მაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტ 
გიორგი ბაციკაძის ერთობლივი 
ნაშრომი „ბათუმის ოლქი 1917-1921 
წლებში, გიორგი მაზნიაშვილი". 
წიგნში დეტალურადაა განხილუ-
ლი მოცემულ პერიოდში რეგიო-
ნის პოლიტიკური, სოციალური, 
კულტურული და ა.შ. ცხოვრების 
მნიშვნელოვანი და საყურადღებო 
ასპექტები. წიგნში აგრეთვე წარმო-
ჩენილი არის იმპერიების ინტერე-

სების ჭიდილი, ბათუმის ოლქში მი-
მდინარე საბრძოლო მოქმედებები 
და გენერალ გიორგი მაზნიაშვი-
ლის მოღვაწეობა.  

ინგლისური ფილოლოგიის მე-
ოთხე კურსის წარმატებულმა სტუ-
დენტმა, სახელმწიფო სტიპენდიან-
ტმა თედო შარადენიძემ, რომელიც 
ერთი სემესტრით, „ერაზმუს+“-ის 
პროგრამით სწავლობდა ესპა-
ნეთში, ალკალას უნივერსიტეტში, 
შეადგინა  პრაქტიკული სახელმ-
ძღვანელო აბიტურიენტებისა და 
სტუდენტებისთვის ინგლისურ ენაზე 
- „წერეთ და ისაუბრეთ ინგლისუ-
რად“, - რომელმაც ცნობილ სპეცი-
ალისტთა დადებითი გამოხმაურება 
მიიღო და მალე დაიბეჭდება ბსუ-ს 
გამომცემლობაში.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის სტუდენტები აქტიუ-
რად არიან ჩართულები გაცვლით 
პროგრამებში, განსაკუთრებით 
ერაზმუს+, დაადი, მევლანა და 

სხვ.  მიმდინარე სემესტრში ფა-
კულტეტის 7 სტუდენტი სწავლას 
აგრძელებს საფრანგეთის (რუანი, 
ლიონი), ბულგარეთში (სოფია), 
რუმინეთში, პოლონეთში (ვარშა-
ვა), გერმანიაში (დიუსელდორფი), 
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სა-
დოქტორო პროგრამებზე.

ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუ-
მანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-
ტეტის არჩევით თქვენ აირჩევთ

 საუკუნოვანი გამოცდილების 
მქონე რეგიონში უძველეს საგა-
ნმანათლებლო კერას, რომელიც 
ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციებს 
თანამედროვე საუნივერსიტეტო 
სივრცეშიც

 სამივე საფეხურის საგანმა-
ნათლებლო პროგრამების (ბა კა-
ლავრიატი, მაგისტრატურა, დოქ-
ტორანტურა) ფართო არჩევანს.

მარინა გიორგაძე, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანი

სინქრონული 
თარგმანის 
ლაბორატორია
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
დაარსებიდან დღემდე ქმნიდა და ქმნის ახალ 
პერსპექტივებს სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის 
დახვეწის, განათლების იდეის განვითარებისა და მისი 
პრაქტიკული განხორციელებისათვის. ამ მიმართულებით 
ჩვენს უნივერისტეტში წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შექმნა. ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ფაკულტეტი – ეს ის ფაკულტეტია, რომელიც 
განასახიერებს ჩვენი უნივერსიტეტის მოდერნიზაციას, მისი 
მართვის ორგანოებით, აკადემიური და ადმინისტრაციული 
რესურსით, დამხმარე პერსონალით. 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა-
კულტეტი ბათუმის შოთა რუსთავე-
ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ერთ-ერთი მსხვილი საგანმანათ-
ლებლო სტრუქტურული ერთეუ-
ლია. ფაკულტეტი სტუდენტთა მრა-
ვალრიცხოვანი კონტინგენტითა და 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების 
მაღალი მაჩვენებლით წამყვან 
პოზიციებს ინარჩუნებს ქართულ 
საგანმანათლებლო სივრცეში. მიუ-
ხედავად იმისა, რომ ეს ფაკულტეტი 
ბსუ-ს სხვა ფაკულტეტებთან შედა-
რებით ახლად შექმნილია - 2014 
წელს სოციალურ-მეცნიერებათა, 
ბიზნესისა და სამართალმცოდნე-
ობის ფაკულტეტის რეორგანიზა-
ციის შემდეგ ცალკე ერთეულად 
ჩამოყალიბდა - დამოუკიდებლად 
ფუნქციონირების ამ მოკლე პერი-
ოდში ის რეგიონისა თუ ქვეყნის 
მასშტაბით სახელმწიფო და კერძო 
სექტორის მაღალკვალიფიციური 
სპეციალისტების სამჭედლოდ იქცა. 
ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ჩვე-
ნი ფაკულტეტის კურსდამთავრე-
ბულები სახელმწიფო, რეგიონულ 
თუ ადგილობრივ საჯარო, საფინან-
სო-ეკონომიკურ სექტორში წამყვან 
პოზიციებს იკავებენ, პროფესიული 
კომპეტენციითა და აქ შეძენილი 
უნარ-ჩვევებით ბიზნეს-სუბიექტე-
ბის მენეჯმენტის, მარკეტინგის, 
აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფე-
როში   უკვე დამსაქმებლების სტა-
ტუსით აგრძელებენ ჩვენს ფაკულ-
ტეტთან ურთიერთობას.

საბაზრო ეკონომიკის თანამე-
დროვე გამოწვევების საპასუხოდ 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულ-
ტეტი კვლავ რჩება ეკონომიკური 
და ბიზნეს განათლების ცენტრად. 
ის სამი ძირითადი ორიენტირით 
- განათლება, მეცნიერება და სა-
სწავლო პრაქტიკა - ვითარდება. 

ქვეყანაში შექმნილი კორონომიკის 
ფონზე მაინც იზრდება მოთხოვნა 
ეკონომიკის, მცირე, საშუალო და 
მსხვილი ბიზნესის, საჯარო სექტო-
რის მენეჯერებზე,  მაღალი სტა-
ნდარტების მქონე ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ადმინისტრირების 
სპეციალისტებზე. უკვე მეორე წე-
ლია ბიზნესის ადმინისტრირების 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე 200 პირველკურსელი 
ირიცხება, მუდმივად ივსება  პრი-
ორიტეტული, ეკონომიკის  საბაკა-
ლავრო საგანმანათლებლო პროგ-
რამის კონტინგენტი, პროგრესია 

საგრანტო დაფინანსების მქონე 
პირველკურსელთა რაოდენობის 
კუთხითაც. კვლავ მაღალი ინტე-
რესია ჩვენი პროგრამების მიმართ 
შიგა და გარე მობილობის პერი-
ოდში, გაცვლით პროგრამებში მო-
ნაწილეობის  სტუდენტთა აქტივობა 
დინამიკაში მზარდია. 

საგანმანათლებლო სივრცის 
ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმო-
ნიზაციის პარალელურად მოხდა 
ჩვენი ფაკულტეტის საგანმანათ-
ლებლო პროგრამების ოპტიმიზა-
ცია  და ამჟამად ფაკულტეტზე  ბიზ-
ნესის ადმინისტრირებისა და ეკო-
ნომიკის საბაკალავრო, ფინანსები 
და საბანკო საქმის, ბიზნესის ადმი-
ნისტრირებისა და ეკონომიკის სა-
მაგისტრო და ბიზნესის ადმინისტ-
რირების სადოქტორო საგანმანათ-
ლებლო პროგრამები მოქმედებს, 
რომლებმაც ფაკულტეტის ადმი-
ნისტრაციის ორგანიზებით, პრო-
ფესორ-მასწავლებელთა სამეცნი-
ერო-პედაგოგიური პოტენციალის 
ჩართულობით, საგანმანათლებლო 
პროგრამების ხელმძღვანელების 
ძალისხმევით, დამსაქმებელთა 
ხელშეწყობით და უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციის თანადგომით წა-
რმატებით გაიარეს პროგრამული 
აკრედიტაცია და ავტორიზაცია. ეს 
პროცესი მუდმივად ჩვენი განსა-
კუთრებული ზრუნვისა და ყურა-
დღების ობიექტს წარმოადგენდა 
და კვლავ პრიორიტეტად რჩება. 
თუკი, ერთი მხრივ, ფაკულტეტი 
გამოხატავს მზაობას სასწავლო 
და სამეცნიერო პროცესის ადეკვა-
ტურად წარმართვისათვის, თავის 
მხრივ აქტუალური რჩება ამ პრო-
ცესის მეორე მხარის - სტუდენტის 
მოტივირებული და აქტიური პო-
ზიცია, შემოქმედებითი აქტივობა, 
პუნქტუალობა, ადეკვატური და-
მოკიდებულება, მისი მისწრაფება 
მაღალპროფესიულ კადრად ჩა-

მოყალიბებისაკენ, საზოგადოებაში 
ადგილის დამკვიდრებისაკენ.  ეკო-
ნომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 
მზადაა ამ  გამოწვევას მხარი აუბას, 
მისწრაფება წაახალისოს, წარმა-
რთოს და  განავითაროს, სტუდენ-
ტთა სწავლისა და შემოქმედებითი 
საქმიანობის კუთხით შექმნას ის 
ბაზისი, რომელზე დაფუძნებითაც 
ისინი პროფესიულ გარემოში თა-
ვიანთი შესაძლებლობათა მაქსი-
მუმის გამოვლენას შეძლებენ. 

ჩვენი ფაკულტეტი საქართვე-
ლოს საგანმანათლებლო სივრცეში 
არის ცნობადი, მრავალპროფილი-
ანი და მოთხოვნადი ფაკულტეტი, 
რაც კიდევ უფრო მეტად გვავა-
ლდებულებს არსებული პოზიცი-

ების გაღრმავება-განვითარებით, 
სწავლა-სწავლების და სამეცნი-
ერო კვლევითი საქმიანობის გა-
უმჯობესებით შევძლოთ ახალი 
თაობის აღზრდა და მისი ჩართვა 
რეგიონისა და მთლიანად ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვი-
თარების მიმართულებით. 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა-
კულტეტის ძირითადი ღირებულე-
ბებიდან შეიძლება გამოვყოთ მისი 
ძლიერი მხარეები:

1. აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალის სამეცნიერო-პედა-
გოგიური პოტენციალი;

2. ადმინისტრაციის გუნდური 
მუშაობა და თანასწორობა;

3. ფინანსურად მდგრადი და 
მოთხოვნადი საგანმანათლებლო 
პროგრამები;

4. საგანმანათლებლო პროგ-
რამების მრავალფეროვნება და 
ფუნქციონირება სწავლების სამივე 
საფეხურზე;

5. კურსდამთავრებულთა პრო-
ფილით დასაქმების მაღალი მაჩვე-

ნებელი;
6. სტუდენტისათვის სწავლა/

სწავლების თანამედროვე სტანდა-
რტების შესაბამისი პირობები;

7. კურსდამთავრებულთა და 
სტუდენტთა აქტიური ჩართულობა 
საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში;

8. სადოქტორო პროგრამა;
9. პროფესიული სკოლების არ-

სებობა;
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა-

კულტეტის ასეთი პროგრესი ჩვენს 
უნივერსიტეტში განაპირობებუ-
ლია მასში გაერთიანებული სა-
განმანათლებლო პროგრამების 
აქტუალურობით, მათი ეფექტიანი 
ფუნქციონირებისათვის ადეკვატუ-
რი ორგანიზაციული სტრუქტურის, 
შესაბამისი მატერიალურ-ტექნი-
კური ბაზის შექმნით. თავის მხრივ, 
ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმა-
რთულების საგანმანათლებლო 
პრო გრამებით (ბაკალავრიატი, 
მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 
სპეციალისტების მომზადების მა-
ღალი მოთხოვნა განპირობებუ-
ლია შერეული, მრავალწყობიანი, 
სოციალურად ორიენტირებული 
საბაზრო ეკონომიკის ადეკვატური 
ინსტიტუტებისა და ურთიერთობე-
ბის ჩამოყალიბების შეუქცევადი 
ხასიათით. 

ჩვენი ფაკულტეტის არჩევით 
მიიღებთ ხარისხიან განათლებას, 
ეზიარებით საინტერესო სტუდე-
ნტურ ცხოვრებას და  მიღებული 
ცოდნის საფუძველზე შეიქმნით წა-
რმატებულ მომავალს!

ვლადიმერ ღლონტი, 
ეკონომიკისა და ბინეზსის 
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6 ianvar-Tebervali

 იურიდიულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აბიტურიენტები ყოველთვის  
მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილების წინაშე 
დგანან. პროფესიის 
არჩევანს ყოველთვის  
მღელვარება და 
ბევრი ფიქრი ახლავს, 
რომლის თანმდევი 
შედეგები განმსაზღვრელ 
გავლენას ახდენს 
ადამიანის ცხოვრებასა 
და ყოველდღიურობაზე. 
პროფესიის არჩევისას 
გასათვალისწინებელია 
ბევრი ფაქტორი, როგორიცაა 
მსოფლმხედველობა,  
ინტერესები, უნარები,  
მოტივაცია, ღირებულებები 
და ა.შ..

  რატომ ვირჩევთ და რას გვთა-
ვაზობს ბსუ? ბოლო კვლევებით რე-
გიონში ჩვენი უნივერსიტეტი სტაბი-
ლურად პირველ პოზიციას ინარჩუ-
ნებს, ასევე საქართველოში მოქმედ 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწე-
სებულებებს შორის სამეულში დამ-
სახურებულად ინარჩუნებს ადგილს. 
ეს უბრალოდ რეიტინგი არ არის, ეს 
მრავალწლიანი შრომის შედეგია, 
რომელსაც უმაღლესი სასწავლებ-
ლის ადმინისტრაცია, აკადემიურ 
პერსონალთან ერთად უზრუნვე-
ლყოფს. 

რატომ იურიდიული და სოცია-
ლურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი?

აბიტურიენტი, რომელიც აც-
ნობიერებს ჩვენს ფაკულტეტზე 
მოქმედი პროგრამების დინამიურ 
ხასიათს, მასშტაბებს, მაღალ კო-
ნკურენციას, ინდივიდუალურ და 
გუნდურ პასუხისმგებლობას, მისი 
ადგილი ჩვენთან, იურიდიული და 
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულ-
ტეტზეა. სწორედ აქ აბიტურიენტებს 
ეძლევათ საუკეთესო შესაძლებ-
ლობა გამოსცადონ საკუთარი თავი, 
მოახდინონ შესაძლებლობების 
რეალიზაცია, აისრულონ სტუდე-
ნტური, კარიერული ოცნებები და 
იმავდროულად, საკუთარი წვლი-
ლი შეიტანონ სახელმწიფოებრივი 
და საზოგადოებრივი სფეროსთვის 
მნიშვნელოვანი სეგმენტების გამა-
რთულად მუშაობაში და ასევე გა-
ნვითარებაში.

ფაკულტეტზე მოქმედი ხუთივე 

ტული მიმართულებით, სარჩელის 
მომზადება ან ადვოკატირება და ა.შ. 
გარდა ამისა, შეიძლება ვისაუბროთ 
კრიმინალისტიკის ლაბორატორია-
ზეც და ბოლოს სასამართლო საიმი-
ტაციო დარბაზზე, სადაც ყოფილი ან 
მოქმედი მოსამართლეების, ადვო-
კატების, პროკურორების (ჩვენი მო-
წვეული პედაგოგები) დახმარებით 
ტარდება საიმიტაციო სასამართლო 
პროცესები.

ფაკულტეტი მთელი თავი-
სი რესურსით ორიენტირებულია 
იმისთვის, რომ სტუდენტს შეექმნას 
მაქსიმალური კომფორტული გა-
რემო სწავლისთვის და თვითრე-
ალიზაციისთვის. ამაში კი ექსტრა 
კურიკულარული აქტივობებიც გვეხ-
მარება. 

განსაკუთრებით აღნიშვნის 
ღირსია სტუდენტთა გაცვლითი 
პროგრამებით მობილობის მაღა-
ლი მაჩვენებელი. შესაბამისად, სა-
ერთაშორისო სემესტრი ჩვენს სი-
ნამდვილეში უკვე აპრობირებულია 
და ამით უამრავმა სტუდენტმა ისა-
რგებლა. მოპოვებულია და ხორცი-
ელდება საერთაშორისო საგრანტო 
პროექტები, რომელთა ძირითადი 
ბენეფიციარები, აკადემიური პერ-
სონალის გარდა, სტუდენტებია.

სტუდენტური ცხოვრება წარმო-
უდგენელია იყოს მშვიდი ან ერ-
თგვაროვანი. ბსუ-ში ეს ასეც არის. 
ალბათ იმიტომ, რომ ზოგადად სა-

(საჯარო მმართველობა, სამართა-
ლმცოდნეობა, საერთაშორისო 
ურთიერთობები, ევროპისმცოდ-
ნეობა და ფსიქოლოგია) საბაკა-
ლავრო საგანმანათლებლო პროგ-
რამაზე მისაღები გამოცდები სამ 
საგანში - ქართული ენა და ლიტე-
რატურა, უცხო ენა, ისტორია გექნე-
ბათ ჩასაბარებელი. ამასთან, წელს 
პირველად, სამართალმცოდნეობის 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტი 
განისაზღვრა 90 ადგილით. 

    ის, რომ სწავლება ჩვენთან 
პრიორიტეტულია, ამაზე საგანმა-
ნათლებლო ბაზარზე ლიდერი პო-
ზიციები მეტყველებს, რაც საშუალე-

ბას გვაძლევს სწორი მენეჯმენტით 
კიდევ უფრო გავძლიერდეთ და 
ღირსეულად წარვსდგეთ საზოგა-
დოების წინაშე. პირველი ნაბიჯები 
კი ის  გახდა, რომ მხოლოდ ბა-
რიერის გადალახვა საკმარისი არ 
არის იმისთვის, რომ აბიტურიენტმა 
ჩვენთან სწავლების უფლება მოი-
პოვოს. ჩვენი ადმინისტრაციული, 
აკადემიური და მოწვეული პერსო-
ნალი მზად არის თავის წვლილი შე-
იტანოს თქვენი კარიერული ჩამო-
ყალიბებისა და წარმატების საქმეში.

      საგანმანათლებლო პროგ-
რამების განსახორციელებლად 
ფაკულტეტს გააჩნია თანამედროვე 
მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და 

სწავლო პროცესი მრავალწახნაგო-
ვანია. იქნება ეს საგანმანათლებლო 
პროგრამით გათვალისწინებული 
კომპონენტების შესრულება თუ 
ექსტრა კურიკულარული აქტი-
ვობები, სადაც შესაძლებელია, იქ 
ჩვენც ვერთვებით. მნიშვნელოვა-
ნია, რომ სტუდენტები არსებითად 
თავისუფლები არიან არჩევანში და 
აქტივობების დაგეგმვა-განხორციე-
ლებაში. გასულ წელს გლობალური 
მასშტაბით მიმდინარე პროცესებმა 
და შექმნილმა პრობლემებმა შეა-
ფერხა კონტაქტური მუშაობები, მა-
გრამ სტუდენტთა აქტივობებმა ონ-
ლაინ პატფორმაზე გადაინაცვლა. ეს 
ყოველივე ერთგვარი გამოწვევა და 
გამოცდილება აღმოჩნდა როგორც 
უნივერსიტეტისთვის ასევე სტუდე-
ნტებისთვის. დარწმუნებული ვართ, 
ეს პერსპექტივაში დადებითად აისა-
ხება საგანმანათლებლო პროცესზე. 

თუმცა ამ ეტაპზე ვიმედოვნებთ, 
რომ არსებული გამოწვევები და 
შემაფერხებელი გარემოებები სულ 
მალე წარსულს ჩაბარდება და ჩვენი 
ცხოვრება ჩვეულებრივ კალაპოტში 
მოექცევა. 

ჩვენ მზად ვართ გარემოებების 
მიუხედავად თქვენთან ერთად ვი-
ზრუნოთ თქვენს განათლებაზე და 
მომავალზე.

ლევან ჯაყელი, იურიდიულ 
და სოციალურ მეცნიერებათა 
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შესაბამისი რესურსები. ცალკეული 
საგანმანათლებლო პროგრამე-
ბის მიხედვით ფუნქციონირებს და  
აქტიურად ვიყენებთ კლას-ლაბო-
რატორიებს, საიმიტაციო დარბაზე-
ბს, კვლევით ცენტრებს და ა.შ. 

როდესაც ვსაუბრობთ პერ-
სპექტივაზე, სწორედ ეს მატერია-
ლურ-ტექნიკური ბაზები კარგ შე-
საძლებლობას ქმნის პრაქტიკული 
უნარების განვითარებისთვის. ასე 
მაგალითად, ფაკულტეტთან ფუნ-
ქციონირებს იურიდიული კლინიკა 
და ფსიქოლოგიური კლინიკა, სადაც 
მენტორის, პროფესორის მეთვა-
ლყურეობით სტუდენტები ივითარე-
ბენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს - ემ-
სახურებიან საზოგადოებას კონკრე-
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

1. ეკონომიკა
2. ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი; საფინანსო, საბანკო და სადაზღვეო 

საქმე; საბუღალტრო აღრიცხვა და საგადასახადო საქმე; მარკეტინგი)
ბიზნესის ადმინისტრირება - ადგილების რაოდენობა: 200; საგამოცდო საგნები: 

ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა/ისტორია. დაფინანსება: გრა-
ნტი: 100%, 70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

ეკონომიკა - ადგილების რაოდენობა: 40; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანასება: სრული სახელმწიფო დაფინან-
სებით.

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

1. სამართალმცოდნეობა
2. საერთაშორისო ურთიერთობები
3. ევროპისმცოდნეობა
4. საჯარო მმართველობა
5. ფსიქოლოგია
სამართალმცოდნეობა - ადგილების რაოდენობა: 90; საგამოცდო საგნები: ქა-

რთული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანასება: გრანტი: 100%, 70%, 
50 %. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

საჯარო მმართველობა - ადგილების რაოდენობა: 30; საგამოცდო საგნები: ქა-
რთული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 
70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

ევროპისმცოდნეობა - ადგილების რაოდენობა: 15; საგამოცდო საგნები: ქართუ-
ლი ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

ფსიქოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 50; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა 
და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 50%. წლიუ-
რი გადასახადი: 2250 ლ.

საერთაშორისო ურთიერთობები - ადგილების რაოდენობა: 40; საგამოცდო საგ-
ნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 
100%, 70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

1. ბიოლოგია
2. ქიმია
3. ეკოლოგია
4. გეოგრაფია
5. მედიცინა
6. სტომატოლოგია
7. ფარმაცია
8. ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია
ბიოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 30; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 

ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფინან-
სებით. 

ქიმია - ადგილების რაოდენობა: 15; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და ლიტე-
რატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფინანსებით.

ეკოლოგია -  ადგილების რაოდენობა: 25; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა 
და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა/ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 
50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

გეოგრაფია - ადგილების რაოდენობა: 25; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა./ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 
50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

მედიცინა - ადგილების რაოდენობა: 40; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, ბიოლოგია, უცხო ენა, ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა. დაფინანსება: გრა-
ნტი: 100%, 70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

სტომატოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 25; საგამოცდო საგნები: ქართული 
ენა და ლიტერატურა, ბიოლოგია, უცხო ენა, ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა. დაფინანსება: 
გრანტი: 100%, 70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

ფარმაცია - ადგილების რაოდენობა: 15; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, ბიოლოგია, უცხო ენა, ფიზიკა/ქიმია/მათემატიკა. დაფინანსება: გრა-
ნტი: 100%, 70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია- ადგილების რაოდენობა - 10; 
საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, ბიოლოგია, უცხო ენა, ფიზიკა/
ქიმია/მათემატიკა. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 50%. წლიური გადასახადი: 2250 
ლ.

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

1. მშენებლობა
2. არქიტექტურა
3. ტელეკომუნიკაცია
4. ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა 

და ტექნოლოგიები
5. აგრარული ტექნოლოგიები (აგრონომია, აგროეკოლოგია, მცენარეთა და-

ცვა, სატყეო საქმე)
მშენებლობა - ადგილების რაოდენობა: 50; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა 

და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფი-
ნანსებით.

არქიტექტურა - ადგილების რაოდენობა: 30; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა 

და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

ტელეკომუნიკაცია - ადგილების რაოდენობა: 10; საგამოცდო საგნები: ქართული 
ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი: 2250 ლ.

აგრარული ტექნოლოგიები - ადგილების რაოდენობა: 50; საგამოცდო საგნები: 
ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა/ისტორია. დაფინანსება: სრუ-
ლი სახელმწიფო დაფინანსებით.

ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და 
ტექნოლოგიები - ადგილების რაოდენობა: 30; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 50%. წლიური 
გადასახადი: 2250 ლ.

ტურიზმის ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ტურიზმი - ადგილების რაოდენობა: 150; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა/ისტორია. დაფინანსება: გრანტი: 100%, 70%, 
50%. წლიური გადასახადი 2250 ლ.

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

1. მათემატიკა
2. კომპიუტერული მეცნიერებები
3. ფიზიკა
4. ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
მათემატიკა - ადგილების რაოდენობა: 25; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 

ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფინან-
სებით.

 ფიზიკა - ადგილების რაოდენობა: 10; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და ლი-
ტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფინანსე-
ბით.

კომპიუტერული მეცნიერებები - ადგილების რაოდენობა: 40; საგამოცდო საგნები: 
ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, მათემატიკა. დაფინასება: გრანტი: 100%, 
70%, 50%. წლიური გადასახადი 2250 ლ.

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგ-
რირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა - ადგილების რაოდენობა: 80; სა-
გამოცდო საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია/მათემატიკა. 
დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფინანსებით.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

1. ქართული ფილოლოგია
2. ინგლისური ფილოლოგია
3. გერმანული ფილოლოგია
4. ფრანგული ფილოლოგია
5. რუსული ფილოლოგია
6. თურქული ფილოლოგია
7. ისტორია
8. ფილოსოფია
9. თარგმანმცოდნეობა
10.  თურქეთისმცოდნეობა 

ქართული ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 80; საგამოცდო საგნები: ქა-
რთული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: სრული სახელმწი-
ფო დაფინანსებით.

ისტორია - ადგილების რაოდენობა: 50; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და 
ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: სრული სახელმწიფო დაფინანსე-
ბით.

ფრანგული ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 5; საგამოცდო საგნები: ქა-
რთული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი 2250 ლ.

გერმანული ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 5; საგამოცდო საგნები: ქა-
რთული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი 2250 ლ.

რუსული ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 5; საგამოცდო საგნები: ქართუ-
ლი ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. წლიური 
გადასახადი 2250 ლ.

თურქული ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 5; საგამოცდო საგნები: ქა-
რთული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი 2250 ლ.

ინგლისური ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა: 80; საგამოცდო საგნები: 
ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. 
წლიური გადასახადი 2250 ლ.

თარგმანმცოდნეობა - ადგილების რაოდენობა: 20; საგამოცდო საგნები: ქართუ-
ლი ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. წლიური 
გადასახადი 2250 ლ.

ფილოსოფია - ადგილების რაოდენობა: 15; საგამოცდო საგნები: ქართული ენა 
და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. წლიური გადა-
სახადი 2250 ლ.

თურქეთისმცოდნეობა - ადგილების რაოდენობა: 10; საგამოცდო საგნები: ქართუ-
ლი ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია. დაფინანსება: 100%, 70%, 50%. წლიური 
გადასახადი 2250 ლ.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 წლისთვის 
მიღებას აცხადებს შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე
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პროფორიენტაციის საკითხები
პროფესიის არჩევა ადამიანის 

ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნე-
ლოვანი ეტაპია, შეიძლება ითქვას, 
ამით განისაზღვრება შემდგომი 
ცხოვრების დიდი ნაწილი. პროფე-
სიის არჩევა, უპირველეს ყოვლისა, 
ადამიანის არჩევანია. პროფესიის 
არჩევისას ადამიანი ირჩევს არა 
მხოლოდ მატერიალური მოთხოვ-
ნილებების დაკმაყოფილებისთვის 
საჭირო საშუალებას, არამედ ცხო-
ვრების სტილსაც. პროფესიის დაუ-
ფიქრებლად, ან მხოლოდ გარეგანი 
გარემოებების, ან სხვათა ინტერე-
სების გათვალისწინებით გაკეთებუ-
ლი არჩევანი, ექსპერიმენტია, რო-
მელიც შესაძლოა ძვირად დაუჯდეს 
ადამიანსაც და მის გარშემომყოფ-
თაც. ადამიანს, რომელსაც მთელი 
ცხოვრება უწევს იმ საქმის კეთება, 
რომელიც არ აინტერესებს, ანდა 
რომლის შესასრულებლად საჭირო 
უნარ-ჩვევები არ გააჩნია, უჩნდება 
უკმაყოფილებისა და განაწყენების 
გრძნობა. ამასთან, ასეთი განწყო-
ბა მას უყალიბდება არამარტო გა-
რშემომყოფების, არამედ მთელი 
საზოგადოებისა და სახელმწიფოს 
მიმართ, რომელთაც  მისი აზრით, 
არ მისცეს მას თვითრეალიზაციის 
შესაძლებლობა. 

პროფესიული მოღვაწეობა 
პიროვნების თვითრეალიზაციისა 
და საზოგადოებაში დამკვიდრე-
ბის ძირითადი საშუალებაა, მაგრამ 

თვითრეალიზაცია შესაძლებელია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა 
ადამიანს აინტერესებს არჩეული 
პროფესია, გააჩნია მის შესასრუ-
ლებლად საჭირო უნარი და არსე-
ბული სამუშაოს შესრულებით იღებს 
კმაყოფილებას. სამწუხაროდ, ბევრ 
ადამიანს უწევს იმ სამუშაოს შესრუ-
ლება, რომლისადმი არც ინტერესი 
და არც მიდრეკილება არ გააჩნია. 
ასეთი შემთხვევები ფიქსირდება 
ყველაზე პოპულარული და „მოდუ-
რი“ პროფესიის წარმომადგენლებს 
შორისაც. ამიტომ თითოეულ ადამი-
ანს პროფესიული ცხოვრების გზაჯ-
ვარედინზე სჭირდება დაფიქრება, 
რათა გამორიცხოს ან მინიმუმამდე  
შეამციროს შეცდომები.

დღესდღეობით პროფესიის 
არჩევისას ბევრი ახალგაზრდა უპი-
რატესობას ანიჭებს იმ პროფესიას, 
რომელიც პოპულარული და  მა-
ღალანაზღაურებადია. ხშირად ასე 
არჩეული პროფესია "პროფესიად" 
რჩება და სხვა მიმართულებით ცდი-
ლობენ საქმიანობის დაწყებას.

 მეცნიერები თვლიან, რომ 
პროფესიის არჩევაზე გავლენას ახ-
დენს  შემდეგი ფაქტორები:

• ოჯახის წევრების პოზიცია;
• მეგობრების პოზიცია;
• პედაგოგების პოზიცია;
• ინფორმირების დონე;
• პირადი პროფესიული 

გეგმები;

მე ვარ მარიზა ბახტაძე, ბათუმის 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც-
ნიერებათა ფაკულტეტის ქართული 
ფილოლოგიის სპეციალობის მე-
ოთხე კურსის სტუდენტი. სწორედ, 
მშობლიური ენისა და ლიტერა-
ტურის დიდმა სიყვარულმა, გადა-
მაწყვეტინა ჩამებარებინა ზემოთ 
აღნიშნულ სპეციალობაზე.  2017 
წელს, ოქროს მედალზე  დავასრუ-
ლე, ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლა, 
მოსწავლეობის პერიოდი საკმაოდ 
ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩემთვის, 
ვმონაწილეობდი სხვადასხვა მიმა-
რთულების არაერთ ოლიმპიადასა 
და კონფერენციაში. 

2017 წელს, გავხდი ბსუ-ს სტუ-
დენტი.  ჩემს ცხოვრებაში ახალი 
ეტაპი დაიწყო. ბსუ-ს ,,სტუდენტური 
გზამკვლევი,“ ჩემი დიდი მეგობარი 
აღმოჩნდა, მივიღე ინფორმაცია 
სხვადასხვა ღონისძიებასთან და 
კონკურსთან დაკავშირებით. ვცდი-
ლობდი მაქსიმალურად ჩავრთუ-
ლიყავი ყველა აქტივობაში, რო-
მელიც ჩემი ცოდნისა და უნარების 
განვითარებას შეუწყობდა ხელს. 

სასწავლო პროგრამების პარა-
ლელურად, ბსუ-ში ფუნქციონირე-
ბს არაფორმალური განათლების 
პროექტები თუ საზაფხულო სკო-
ლები, რომლებიც ხელს უწყობენ 
სტუდენტებს ინტერესთა შესაბამი-
სად განივითარონ უნარები. ერთ-ე-
რთი მათგანი გახლავთ  ბსუ-ს ლი-
ტერატურული კლუბი, რომლის 
მიზანია, სტუდენტებში გაზარდოს 
სიყვარული ლიტერატურისად-
მი. მე, როგორც ამ კლუბის წევრი, 

• რეალობის შესაბამისობა 
პირად გეგმებთან(ამ პროფესიით 
სამუშაოს შოვნის შესაძლებლობე-
ბი);

• პიროვნული შესაძლებ-
ლობები;

• მიდრეკილებები(საყვა-
რელი, საინტერესო საქმიანობა) და 
სხვა.

ქართულ რეალობაში კი პრო-
ფესიის არჩევისას ადამიანზე 
მოქმედებს ერთი ფრიად უცნაური 
ფაქტორიც – ეს არის პროფესიების 
დაყოფა პრესტიჟულ, ნაკლებად 
პრესტიჟულ და არაპრესტიჟულ 
პროფესიებად (კატეგორიებად). 
სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პრო-
ფესიები სხვადასხვა კატეგორიაში 
ხვდებოდა.  თანამედროვე საკადრო 
კონკურენციის პირობებში, მნიშვნე-
ლოვანია პრიორიტეტების სწორად 
განაწილება და მართებული, მომა-
ვალზე გათვლილი არჩევანის გაკე-
თება, მიუხედავად ამისა, საჭიროა 
შესაძლებლობებისა და უნარების 
გათვალისწინება. 

პრაქტიკული რეკომენდაციები:
• აუცილებლად, საჭიროა 

შეაფასოთ თქვენი შესაძლებლო-
ბები. ჩამოწერეთ და გაანალიზეთ 
თქვენი სუსტი და ძლიერი მხარეე-
ბი(დაიწყეთ საგნების ჩამოწერით 
რომელთაც საუკეთესოდ ფლობთ, 
შემდეგ საგნები რომლებიც საშუა-
ლო ინტერესს იწვევენ თქვენში და 

ბოლოს საგნები რომლებიც არ გაი-
ნტერესებთ). 

• ჩამოწერეთ თქვენი ინტე-
რესის სფეროები და პროფესიები, 
რომელთაც თვლით, რომ ინტე-
რესით შეძლებთ მათ ათვისებას. 
არ არის აუცილებელი აკეთოთ ის 
რაც არ გაინტერესებთ და არ გსი-
ამოვნებთ. ასევე გაითვალისწინეთ, 
ადამიანების უმრავლესობა ცხო-
ვრების მანძილზე იცვლის პროფე-
სიას, ისინი არ მუშაობენ საკუთა-
რი პროფესიით, შეეცადეთ ისეთი 
პროფესია შეარჩიოთ, რომლის 
სიყვრულით შეძლებთ წარმატების 
მიღწევას, არ უნდა გჭირდებოდეთ 
იძულება სწავლის და შემდგომში 
ცოდნის გაღრმავების. 

•  თითოეულ თქვენს მიერ 
ჩამოწერულ პროფესიაზე წარმო-
იდგინეთ რა საგნების სწავლა მო-
გიწევთ? რა პერსპექტივები გაქვთ 
განვითარების, შეძლებთ თუ არა 4 
წლის მანძილზე ამ პროფესიის და-
უფლებას, რამ იმოქმედა თქვენზე 
პროფესიის არჩევისას, რამდენად 
მოთხოვნადია თქვენს მიერ არჩეუ-
ლი პროფესია, კურსის გავლის შე-
მდეგ თუ სად და როგორად დასაქმ-
დებით, კონკრეტულად რასთან გექ-
ნებათ შეხება პროფესიით მუშაობის 
შემთხვევაში (მაგალითად ექიმობის 
შემთხვევაში შეხება გექნებათ ავა-
დმყოფებთან, პაციენტების ნათესა-
ვებთან ადამიანებს რომელთაც უჭი-

რთ. მოსამართლეებს, პროკურებს, 
იურისტებს ან გამომძიებლეობს  
შეხება ექნებათ, დამნაშავეებთან, 
კანონთან და ა.შ. გაიაზრეთ როგო-
რი სამუშაო გრაფიკია და როგორი 
კატეგორიის ხალხთან გექნებათ 
შეხება და რა გარემოში მოგიწევთ 
ტრიალი.)

• მოიძიეთ ახლობლები, 
ნაცნობები, მეგობრები რომლებიც 
სწავლობენ ან დასაქმებულები არი-
ან თქვენი პროფესიით, გაესაუბრეთ 
მათ. ისინი შეძლებენ თქვენს კი-
თხვებზე პასუხის გაცემას. 

• თუ მშობლები გაძალებენ 
მათ მიერ მოწონებული პროფესიის 
არჩევას, მაგრამ  თქვენ ნამდვილად 
იცით რომ ეს პროფესია არ გინდათ,  
აუხსენით მათ თუ რატომ არ გინდათ 
ეს პროფესია და რატომ მოგწონთ 
რომ ეს თქვენი არჩევანია.

• გახსოვდეთ, პროფესია 
და სამუშაო ის გზებია, რომელთა 
საშუალებითაც საზოგადოებასთან 
ურთიერთობთ. ამ კონტექსტში, 
პროფესიის არჩევა საკუთარი იდე-
ნტობის განსაზღვრისაკენ გადა-
დგმული პირველი ნაბიჯია, ინტერე-
სებისა და პრიორიტეტების დადგენა 
კი საკუთარი პიროვნების შესწა-
ვლის საუკეთესო დასაწყისია.

                      
 ასოცირებული პროფესორი  

ქეთევან ბერიძე, შორენა მესხიძე

აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვა-
დასხვა შეხვედრის ორგანიზებასა 
და განხორციელებაში. სწორედ 
უნივერსიტეტის მხარდაჭერითა და 
ჩვენი კლუბის აქტიურობით, თანა-
მედროვე ქართველი მწერლები,  
პოეტები და ლიტერატურის კრი-
ტიკოსები, ხშირად სტუმრობდნენ 
უნივერსიტეტს. აღნიშნული პრო-
ექტი ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩ-
ნდა ჩემთვის, როგორც მომავალი 
ფილოლოგისთვის.

უნივერსიტეტის ყველა ფაკულ-
ტეტზე შესაბამისი მიმართულებებით 
მუშაობს საზაფხულო სკოლები, სა-
დაც პროფესორები და სტუდენტები 
ჩამოდიან საქართველოსა და უცხო-
ეთის უნივერსიტეტებიდან. ამ მხრივ 
მინდა აღვნიშნო დიგიტალური ჰუ-
მანიტარიის საერთაშორისო საზა-
ფხულო სკოლა, რომელიც ჰუმანი-
ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 
მოქმედებს. პროექტი გერმანიის 
ერთ-ერთი პრესტიჟული უნივერსი-
ტეტის თანამონაწილეობით ხორცი-
ელდება და მისი მიზანია - დიგიტა-
ლური ჰუმანიტარიის განვითარება 
საქართველოში, ენისა და კულტუ-
რის ელექტრონული დოკუმენტა-
ციის ძირითადი პრინციპებისა და 
მეთოდების შესწავლა, ქართული 
და საერთაშორისო ელექტრონული 
რესურსების გაცნობა, საველე სამუ-
შაოების ჩატარების უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება. გასულ ზაფხულს, 
კონკურსის შედეგად, მომეცა შე-
საძლებლობა გამევლო აღნიშნული 
სკოლის ,,დიგიტალური რუსთვე-
ლოლოგიის“ კურსი და მიმეღო შე-
საბამისი სერტიფიკატი. 

   2019 წელს, სტუდენტთა 
კარიერული განვითარების, კულ-
ტურისა და სპორტის დეპარტამე-
ნტის დახმარებითა და  ჩვენი(სტუ-
დენტების) ინიციატივით,   შეიქმნა  
,,სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგა-
დოება ბსუ,“ რომლის წევრი გახ-
ლავართ მისი დაარსების დღიდა-
ნვე. ჩვენი გუნდის მიზანია, გავზა-
რდოთ სტუდენტების ინტერესი მეც-
ნიერებისადმი. უნივერსიტეტის გვე-
რდში დგომითა და დაფინანსებით, 
შევძელით ჩაგვეტარებინა საჯარო 
ლექციები, რომლებიც წაიკითხეს 
მოწვეულმა პროფესორებმა, უნი-
ვერსიტეტში არსებულ ყველა ფა-
კულტეტზე. ჩვენ განვახორციელეთ 

პროექტი ,,სტუდენტები აკადემიური 
განვითარებისათვის“, რომლის ფა-
რგლებშიც საქართველოს სხვადა-
სხვა უნივერსიტეტიდან მოვიწვიეთ 
პროფესორები, რომლებმაც ჩვენს 
ლექტორებთან ერთად,  გაგვიზია-
რეს თავიანთი ცოდნა და გამოცდი-
ლება. 

ყოველწლიურად, უნივერსი-
ტეტში ტარდება სტუდენტთა საე-
რთაშორისო სამეცნიერო კონფე-
რენცია, რომლის დაგეგმვასა და 
ორგანიზებაში, აქტიურად ვღებუ-
ლობ მონაწილეობას. ვარ ამავე 
კონფერენციის არაერთგზის  გა-
მარჯვებული. 

ასევე ჩართული ვარ სხვადას-
ხვა კულტურულ ღონისძიებაში. მა-
გალითად,  აქტიური მონაწილეობა 
მივიღე ,,ვეფხისტყაოსნის პირველ 
საერთაშორისო ფესტივალში,“ რო-
მელიც ბსუ-ში გაიმართა 2019 წელს.

მესამე კურსზე, დამატებით სპე-
ციალობად ავირჩიე ინგლისური 
ფილოლოგია. ამ ნაბიჯით, კიდევ 
უფრო მეტი შევძინე საკუთარ თა-
ვსა და პროფესიას. პირველი კურ-
სიდან ვარ  რამდენიმე სტიპენდიის 
მფლობელი, კერძოდ: ფრიადოს-
ნისა და სახელმწიფო სტიპენდიისა.

ყოველივე ზემოაღნიშნული-
დან გამომდინარე, ბსუ-მ მომცა 
საშუალება, მიმეღო განათლება 
სხვადასხვა მიმართულებით, რამაც 
შემმატა რწმენა საკუთარი შესაძ-
ლებლობებისადმი. ყოველი ახალი 
პროექტი, კონკურსი  და  ღონის-
ძიება, ჩემთვის გამოწვევაა, რომ-
ლისთვისაც ძალასა და ენერგიას 
არ ვიშურებ. 

თუ ხარ აბიტურიებტი, ჩააბა-
რეთ ბსუ-ში უპირველესად იმი-
ტომ, რომ ამ ულამაზეს ზღვისპირა 
ქალაქში სტუდენტობის წლების 
გატარება დაუვიწყარ მოგონებად 
რჩება გონებაში. ამასთან, ბათუ-
მის შოთა რუსთაველის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტი საქართველოს 
ერთ-ერთი ლიდერი უმაღლესი სა-
განმანათლებლო დაწესებულებაა, 
იგი ამზადებს  ეროვნული და ზო-
გადსაკაცობრიო    ღირებულებების 
მატარებელ მაღალკვალიფიციურ, 
კონკურენტუნარიან სპეციალისტე-
ბს, მისი კურსდამთავრებულები წა-
რმატებით მუშაობენ   პრესტიჟულ 
სახელმწიფო და კერძო სტრუქ-
ტურებში სხვადასხვა პოზიციაზე; 
იგი ახორციელებს  საბაკალავრო, 
სამაგისტრო და სადოქტორო  სა-
განმანათლებლო პროგრამებს; 
რომლებსაც უძღვებიან მაღალკვა-
ლიფიციური პროფესორები. 

ბსუ ევროპული უნივერსიტე-
ტია, სადაც პრიორიტეტია:  ინტე-
რდისციპლინური და ინტერკულ-
ტურული სწავლა-სწავლება, ბსუ-ში 
წარმატებულად ფუნქციონირებს 
არაერთი გაცვლითი პროგრამა, 
სტუდენტებს აქვთ ევროპის პრე-
სტიჟულ უნივერსიტეტებში განათ-
ლების მიღების შესაძლებლობა. 
უნივერსიტეტის მართვის სისტემა, 
თანამედროვე ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნი-
კური ბაზა, მდიდარი ბიბლიოთეკა, 
ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა 
გათვლილია სტუდენტის პიროვ-
ნული პოტენციალის მაქსიმალურ 
რეალიზებაზე. 
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბსუ საქართველოს ერთ-ე-
რთი ულამაზესი კუთხის ულამა-
ზეს ადგილზეა განთავსებული და  
უძველესი უნივერსიტეტია. ჩვენი 
ფაკულტეტი კი იმ ოთხ ფაკულტეტს 
შორის არის, რომლის ბაზაზეც და-
არსდა უნივერსიტეტი. ფაკულტეტ-
ზე მოქმედებს სამივე საფეხურის 
საგანმანათლებლო პროგრამები. 
აქ იზრდებიან პროფესიონალები, 
რომლებსაც შეუძლიათ, დაიცვან 
ყველაზე ძვირფასი, რაც ადამიანს 
გააჩნია - სიცოცხლე.  ფლობენ  უა-
მრავ საიდუმლოებას, რაც ბუნებას 
შეუქმნია, შეუძლიათ სასიცოცხლო 
პროცესების მართვა და სხვისი სი-
ცოცხლის გადარჩენა. 

 სწავლებასა და კვლევას ტრა-
დიციულად ემსახურება ფაკულ-
ტეტზე მოქმედი ყველა საფეხურის  
21  საგანმანათლებლო პროგრამა  
- სამი ერთსაფეხურიანი, შვიდი 
საბაკალავრო, ხუთი სამაგისტრო, 
ორი სადოქტორო  და ოთხი რე-
ზიდენტურის.    ბიოლოგიისა და 
ქიმიის საბაკალავრო პროგრამებ-
ზე სწავლა უფასოა - სტუდენტთა  
დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ 
არის უზრუნველყოფილი. ფაკულ-
ტეტს დიდი ტრადიციები აქვს, რისი 
დასტურიც არის ის, რომ იმ ოთხ 

რეფორმები და ცვლილე-
ბები განათლების სფეროში 
ორგანულადაა დაკავშირე-
ბული  ქვეყნის განვითარე-
ბის სტრატეგიულ ხედვასთან 
- იკვეთება სახელმწიფო 
პრიორიტეტები, ვითარდება 
სხვადასხვა დარგი, იცვლე-
ბა პროფესიული გარემო 
და დასაქმების სფეროები. 
უკანასკნელ პერიოდში სა-
ქართველოში საბუნებისმე-
ტყველო მიმართულებით 
შეიქმნა კვალიფიციური 
კადრების დეფიციტი. დღეი-
სათვის სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებულ პრიორიტეტებს 
და დაფინანსებად საგანმა-
ნათლებლო პროგრამებს 
შორის ერთ-ერთი მნიშვნე-
ლოვანი ადგილი ფუნდამე-
ნტურ საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებს მიენიჭა, რაც 
რა თქმა უნდა, ზრდის მათ 
მიმართ  ინტე¬რესს.

ფაკულტეტს შორის,  რომლის ბაზა-
ზეც,  85  წლის წინ,  აჭარაში  ჩამო-
ყალიბდა პირველი უმაღლესი სა-
სწავლებელი, ერთ-ერთი საბუნე-
ბისმეტყველო მიმართულება იყო. 
ფაკულტეტზე მრავალი ღირსეული 
თაობა აღიზარდა. სწორედ, მისი 
დამსახურებაა, რომ დღეს ფაკულ-
ტეტზე მაღალი კომპეტენციის სა-
მეცნიერო–პედაგოგიური კადრები 
მოღვაწეობენ.

უნივერსიტეტის ორი ძირითადი 
მიმართულება - განათლება და მეც-
ნიერება  მუდმივ დინამიკას და გა-
ნვითარების პროცესს გულისხმობს. 
ნებისმიერი პროცესის შეფასების 
კრიტერიუმს სწორედ, მისი დინა-
მიკურობის ხარისხი წარმოადგე-

ნს. განათლებისა და მეცნიერების 
განვითარება წარმოუდგენელია 
ახალი, თანამედროვე და მოთხო-
ვნადი საგანმანათლებლო პროგ-
რამების, სრულყოფილი ინფრას-
ტრუქტურის - კეთილმოწყობილი 
აუდიტორიებისა და თანამედროვე 
ლაბორატორიების  გარეშე. ფა-
კულტეტს გააჩნია განვითარებადი,  
კარგად აღჭურვილი მატერიალუ-
რ-ტექნიკური ბაზა - კაბინეტ-ლა-
ბორატორიები, სადაც სტუდენტები 
ეუფლებიან  პროფესიულ  უნარ-ჩ-
ვევებს. საბუნებისმეტყველო მი-
მართულების სტუდენტები გადიან 
საველე პრაქტიკებს საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეში.  ქალაქის 
ყველა კლინიკა ჩვენს ბაზას წა-
რმოადგენს, სადაც ჯანდაცვის მი-
მართულების სტუდენტებს კურაცი-
ული მეცადინეობები უტარდებათ. 
ფაკულტეტს აქვს საკუთარი საიმი-
ტაციო აფთიაქი, სამედიცინო ცენ-
ტრი, იმუნოგენეტიკის,  უჯრედული 
ბიოლოგიის და ფარმაკოგნოზიის 
ლაბორატორიები. მარიკულტურის 
სპეციალიზაციის განვითარებისა და 
საზღვაო ფერმერთა კვალიფიციუ-
რი კადრების მომზადების ხელშე-
წყობის მიზნით წელს ფაკულტეტზე 
ორგანიზაცია „მწვანე სექტორის“  
დახმარებით  გაიხსნა აქვაკულტუ-
რის ლაბორატორია.   უკვე მეოთხე 
წელია, ტრადიციად იქცა მედიცინის 
საგანმანათლებლო პროგრამის 
სტუდენტების ერთთვიანი პრაქტი-

კა კლაიპედას საუნივერსიტეტო 
კლინიკაში. კურსდამთავრებულთა 
უმრავლესობა პროფილითაა და-
საქმებული ან სწავლას აგრძელებს 
სწავლების შემდეგ საფეხურზე. ასე-
ვე, წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქ-
ვს ინტერნა¬ციონალიზაციის თვა-
ლსაზრისით - თანამშრომლობის 
ხელშეკრულების საფუძ¬ველზე 
ბსუ-ში ჯანდაცვის მიმართულებით 
მოკლევადიან საგანმანათლებლო 
პროგრამას ყოველწლიურად გა-
დიან მარატ ოსპანოვის სახელობის 
ყაზახეთის სახელმწიფო სამედი-
ცინო უნივერსიტეტის მაგისტრა-
ნტები.   ფაკულტეტზე მოქმედებს 
თანამედროვე სტანდარტებით აღ-
ჭურვილი  საუნივერსიტეტო სტომა-
ტო¬ლოგიური კლინიკა - „ბსუ-დე-
ნტი“, რომე¬ლიც ჩართულია სტო-
მატოლოგიის ერთსაფე¬ხურიანი 
საგანმანათლებლო პროგრამისა 
და დიპლომისშემდგომი სამედი-
ცინო განათლების - სარეზიდენტო 
პროგრამების  განხორციე¬ლე-
ბაში. კლინიკის ბაზაზე ტარდება 
პრაქტიკული/კურაციული მეცადი-
ნეობები, ასევე, მიმდინარეობს სა-
რეზიდენტო პროგ-რამების კლი-
ნიკური მოდულების სწავლება. 

გაიხსნა მულაჟებითა და სიმულა-
ტორებით აღჭურვილი სამედიცი-
ნო განათლებისა და მედიკოსთა 
პროფესიული განვითარების ცენტ-
რი, სადაც სტუდენტებს საშუალება 
აქვთ, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 
მულაჟებისა და სიმულაციების მე-
თოდების გამოყენებით ჩამოუყა-
ლიბდეთ. 

  საგრანტო პროექტის ფარგ-
ლებში ფაკულტეტზე მოქმედებს 
დასავლეთ საქართველოს ქრო-
მატოგრაფიული ცენტრი, რომლიც 

ჩართულია, როგორც სასწავლო 
პროცესში, ასევე სამეცნიერო 
კვლევებში. ფაკულტეტზე ყოველწ-
ლიურად ეწყობა საჯარო ლექციე-
ბის ციკლი, საზაფხულო სკოლები, 
სამეცნიერო კონფერენციები და 
სხვა ღონისძიებები. მოეწყო სი-
ვრცეები სტუდენტებისთვის, ფა-
კულტეტს ამშვენებს განახლებული 
ზოოლოგიის, მინე¬რა¬ლოგიის 
კაბინეტები და იმუნოგენეტიკის 
ლაბორატორია. დამსაქმებელ 
ორგანიზა¬ციებთან და პარტნიორ 
უნივერსიტეტებთან კონტაქტების 
გაფართოების მიზნით ხელი მოე-
წერა ახალ მემორანდუმებს, მათ 
შორის, უცხოეთის უნივერსიტე-
ტებთან. გაფართოვდა საერთაშო-
რისო ურთიერთობები, ჩატარდა 
საერთაშორისო კონფერენციები 
და სემინარები, გააქტიურდა გაც-
ვლითი პროგრამები, მოეწყო საქ-
ველმოქმედო, სამედიცინო და სო-
ცია¬ლური აქციები;  

 მომავალი წლები კიდევ უფრო 
საინტერესო და ახალი გამოწვევე-
ბით სავსე იქნება.  უპირველეს ყო-
ვლისა, ფაკულტეტს აქვს სამოქმე-
დო გეგმა, რომელიც ეტაპობრივად 
უნდა განხორციელდეს. განათლე-

ბაზე, ფუნდამენტურ კვლევებზე 
ორიენტირებული სწავლება, თანა-
მედროვე მოთხოვნების  შესაბამი-
სი კადრების, ინტერდისციპლინურ 
და კომპლექსურ  კვლევებზე ორი-
ენტირებული მკვლევარების აღზრ-
და ფაკულტეტის ერთ-ერთ მთავარ 
მიზანს წარმოადგენს. 

საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი 
მარინა ქორიძე
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საინჟინრო მიმართულებით 
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე აბი-
ტურიენტმა საინჟინრო მიმართუ-
ლებით უნდა ჩააბაროს გამოცდე-
ბი ქართულ ენაში, უცხო ენასა და 
მათემატიკაში, ხოლო აგრარული 
ტექნოლოგიების მიმართულებით 
ვინც აბარებს, მათ მესამე საგნად 
მათემატიკის გარდა უფლება აქვს 
დამატებით აირჩიოს ისტორიაც.

ფაკულტეტზე შემუშავებული 
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სა-
დოქტორო აკრედიტირებული სა-
განმანათლებლო პროგრამები 
აკმაყოფილებს დასაქმების ბაზრის 
მზარდ მოთხოვნებს. მათ თავისე-
ბურებას განაპირობებს ძირითად 
სასწავლო კურსებთან ინტეგრი-
რებული მართვის ავტომატიზირე-
ბული სისტემების ისეთი საინჟინ-
რო კომპიუტერული პროგრამები, 
როგორიცაა: AutoCAD, 3D Studio 
Max, LIRA, MathCAD, MATLAB, 
CableProjectCAD, C++, ..., რომლე-
ბიც პასუხობენ ტექნოლოგიებისა 
და ბაზრის თანამედროვე მოთხო-
ვნებს. 

ბსუ-ს ტექნოლოგიურ ფაკულ-
ტეტზე უცხოური გამოცდილების 
საფუძველზეა  სასწავლო პროცე-

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი საბაკალავრო დონეზე ახო-
რციელებს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს: მშენებ-
ლობა (სრული სახელმწიფო დაფინანსებით), არქიტექტურა, 
ტელეკომუნიკაცია, ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრა-
ნსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები; 
აგრარული ტექნოლოგიები (სრული სახელმწიფო დაფინან-
სებით), რომელიც მოიცავს აგრონომიის, აგროეკოლოგიის, 
მცენარეთა დაცვისა და სატყეო საქმის მოდულებს. სხვა 
დანარჩენი ინფორმაცია შეუძლიათ იხილონ ბსუ-ს ვებ-გვე-
რდზე. 

სი ორგანიზებული. ფაკულტეტს 
საინჟინრო და აგრარული ტექნო-
ლოგიების მიმართულებით მჭი-
დრო ურთიერთობა აქვს ევროპის 
წამყვან უნივერსიტეტებთან, მათ 
შორის - ვალენსიის პოლიტექნი-
კურ უნივერსიტეტთან, სან-დიეგოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, 
სტოკჰოლმის სამეფო ტექნოლოგი-
ურ უნივერსიტეტთან, ფინეთის ტუ-
რკუს გამოყენებითი მეცნიერებების 
უნივერსიტეტთან, ბრანდენბურგის  
ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან, 
ებერსვალდეს მდგრადი განვითა-
რების უმაღლეს სასწავლებელთან,  
ტურინის პოლიტექნიკურ უნივერ-
სიტეტთან და სხვ. ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტში მოქმედი გაცვლითი 
პროგრამების საშუალებით  ტექნო-
ლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტე-
ბს შეუძლიათ  სწავლა გააგრძელონ 
საზღვარგარეთ, უცხოეთის წამყვან 
უნივერსიტეტებში. ERASMUS+ გა-
ცვლითი პროგრამის ფარგლებში, 
ვალენსიის ტექნოლოგიურ უნივე-
რსიტეტში მშენებლობისა და არქი-
ტექტურის სპეციალობით გაცვლით 
პროგრამებში მონაწილეობდნენ 
სხვადასხვა სტუდენტები - მაგ. და-

ვით დემურია, ნანა ირემაძე, მარი-
ამ გუგეშაშვილი, ფირუზ მეხეშიძე, 
სულხან ბოლქვაძე.

ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე 
საქართველოს ინოვაციებისა და 
ტექნოლოგიების სააგენტოსთან 
თანამშრომლობის ფარგლებში 
ინოვაციური ლაბორატორია ფა-
ბლაბი ფუნქციონირებს. FABLAB 
BSU ინოვაციების, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სფეროში ბიზ-
ნესისა და აკადემიური სექტორის 
დაახლოებას უწყობს ხელს, ასევე,  
ამაღლებს  სტუდენტების სამუშაო 
გამოცდილებას და მათი დასაქმე-
ბის შანსს. სამრეწველო ინოვაცი-
ების ლაბორატორია აღჭურვილია 
თანამედროვე აპარატებით. ფაბ-
ლაბში არის 3D პრინტერები, ლაზე-
რული მჭრელი, პროგრამული SNC 
ჩარხი, სასერი პლოტერი და სხვა. 
ეს დაზგა-დანადგარები ფიზიკურ 
პირებსა და კომპანიებს პროდუქ-
ტის პროტოტიპირების, ტესტირე-
ბისა და მათი მცირე რაოდენობით 
წარმოების საშუალებას აძლევს.

ინოვაციების ლაბორატორიაში 
ნებისმიერ სტუდენტს საშუალე-
ბა აქვს პრაქტიკულ და ბაზარზე 
ორიენტირებულ ცოდნის მიღე-
ბასთან ერთად გაეცნოს თანამე-
დროვე ტექნოლოგიურ მიღწევებს. 
ფაბლაბში ისინი ბაზრის ლიდერი 
კომპანიების მიერ გამოყოფილ 
მენტორებთან ერთად არქიტექტუ-
რულ და სამშენებლო  პროექტებ-
ზე  მუშაობენ. გარდა ამისა, მათ 
შესაძლებლობა ეძლევათ შეისწა-
ვლონ და განავითარონ პროექტები 
ახალი ტექნოლოგიური  მოწყობი-
ლობებისათვის.

ტექნოლოგიურ ფაკულტე-

ტის ბაზაზე გახსნილია ინოვაცი-
ების ცენტრი Erasmus+“-ის სა-
გრანტო პროექტის - „InnoCENS 
Project“ (Enhacing Innovation 
Competencesand Entrepreneurial 
Skillsin Engineering Education - 
ინოვაციური კომპეტენციებისა და 
სამეწარმეო უნარების ამაღლება 
საინჟინრო განათლებაში) ფარგ-
ლებში,  სადაც შეისწავლება: ინო-

ვაციური იდეების ფორმირება; 
გუნდის ჩამოყალიბების პრინციპე-
ბი; თანამედროვე სამეწარმეო მი-
დგომების შესწავლა;  ინოვაციური 
კომპეტენციების განვითარების ხე-
რხები; სამეწარმეო საქმიანობაში 
ინოვაციების დანერგვის საკითხე-
ბი; ინოვაციური იდეებისა და პრო-
ექტების დაფინანსების წყაროების 
მოძიების საშუალებები; სტარტაპე-
ბისა და სპინოფების ჩამოყალიბება 
და სხვა აქტივობები.

ფაკულტეტის ემზადება მშნებ-
ლობის საგანამანათლებლო პროგ-
რამაზე ABET-ის საერთაშორისო 
აკრედიტაციის მიღებისათვის, რო-
მელიც მომზადებული იქნა აშშ-ში ქ. 
დალასში ABET-ის საერთაშორისო 
სიმპოზიუმზე-ABET  Symposium 
2019, “Generation Cyber, ABET 
Symposium for Cyber Security”, 
USA, Dallas, 2019.

ფაკულტეტზე არის ტელეკომუ-
ნიკაციისა და ელექტრონიკის თანა-
მედროვე ლაბორატორია; აგრარუ-
ლი მიმართულებით თანამედროვე 
ქსოვილური ინვიტრო ლაბორატო-
რია; თანამედროვე მოთხოვნათა 
შესაბამისი სათბური, რომელშიც 
ურთულესი ტექნოლოგიური პრო-
ცესები ხორციელდება.

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 
სტუდენტური ცხოვრება სიახლეე-
ბით დატვირთული,  მიმზიდველი 
და საინტერესოა, ფაკულტეტზე არ-
სებული სტუდენტური  თვითმოქმე-
დი კოლექტივები აქტიურად არიან 
ჩაბმული საზოგადოებრივ ცხოვრე-
ბაში.  ტექნოლოგიური ფაკულტეტი  
მრავალი წამოწყებისა და ღონის-
ძიების ინიციატორი და ავტორია. 

დარეჯან ჯაში, ტექნოლოგიური 
ფაკულტეტის დეკანის 

მოვალეობის შემსრულებელi
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turizmis ფაკულტეტი

 ტურიზმის ფაკულტეტის საბა-
კალავრო და საგანმანათლებლო 
პროგრამები უზრუნველყოფს და-
რგისთვის მაღალკვალიფიციური 
სპეციალისტების მომზადებას, რომ-
ლებსაც აქვთ სათანადო თეორიული 
ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 
და კომპეტენციები, რაც მათ საშუა-
ლებას აძლევს  იყვნენ კონკურენტუ-
ნარიანი როგორც ადგილობრივ, ისე 
საერთაშორისო ტურისტული ბაზა-
რზე, შესაბამისად ფაკულტეტს აქვს 
ტურიზმის სფეროში დამსაქმებელ 
კომპანიებთან მჭიდრო პარტნიო-
რობა და ადამიანური რესურსების 
მართვის დეპარტამენტებთან მუშა-
ობს კოორდინირებულად;

 ტურიზმისა და მასპინძლობის 
გლობალური ტენდენციებისა და მე-
ნეჯმენტის შესახებ ტრენინგებსა და 
მასტერკლასებს სისტემატურად ატა-
რებენ ტურიზმის დარგის უცხოელი 
ექსპერტები და ბიზნესმენები, ასევე  
მოწვეული არიან მოწინავე პროფე-
სორები, პროფესიონალი პრაქტიკო-
სები და  სპეციალისტები;

 საბაკალავრო პროგრამით 
გათვალისწინებული სასწავლო კურ-
სები ხელმისაწვდომია და ისწავლე-
ბა როგორც ქართულ ისე ინგლისურ 
ენაზე, რაც ხელს უწყობს უცხოელი 
სტუდენტების ინტეგრაციას;

 მომსახურების სფეროში 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენის 
მიზნით ბაკალავრიატისა და მაგის-
ტრატურის სტუდენტებს სწავლის პე-

რიოდში საშუალება აქვთ 3-თვიანი 
ანაზღაურებადი სასწავლო პრაქტი-
კა გაიარონ გერმანიის ტურიზმის 
ინდუსტრიის ორგანიზაციებში.  აღ-
ნიშნულ პრაქტიკაში მონაწილეობა 
და შესაბამისი გამოცდილება უკვე 
მიიღო  400-მდე  სტუდენტმა; 

 წარმატებული პროექტი სა-
მხრეთ-აღმოსავლეთ ნორვეგიის 
უნივერსიტეტთან -  „მდგრადი ტური-
ზმი: სოფლად მეწარმეობა და კულ-
ტურული მემკვიდრეობა’’, რომლის 
ფარგლებში ფაკულტეტის 30-მდე 
სტუდენტი გაემგზავრა ნორვეგიაში 
სასწავლებლად, კვლევებისა და სა-
ბაკალავრო ნაშრომების შესასრუ-
ლებლად; 

 პარტნიორობა და მობილობა 

ევროპის წამყვან საგანმანათლებ-
ლო დაწესებულებებთან (ავსტრია, 
საფრანგეთი, ესპანეთი, გერმანია, 
რუმინეთი, პოლონეთი);  

 ფაკულტეტის ბაზაზე შექმნი-
ლია გეოსაინფორმაციო და ტურიზ-
მის ტექნოლოგიების ცენტრი, რომ-
ლის გამოყენებაც უზრუნველყოფს 
სასწავლო კურსების - კულტურული 
ტურიზმის, საექსკურსიო საქმის, 
კულტურული მემკვიდრეობის მენე-
ჯმენტის განვითარებას.

 სასტუმროსა და სარესტორ-
ნო ოპერაციების მენეჯმენტისთვის 
ისწავლება პროგრამული სისტემები 
Opera და Micros;

 საერთაშორისო მასპინძლო-
ბის მენეჯმენტის სტაჟირების პროგ-
რამა, რომლის ფარგლებშიც სტუ-

დენტები სტუმრობენ ბერლინისა და 
ჰამბურგის ყველაზე წარმატებულ და 
გამორჩეულ სასტუმროებს და ეც-
ნობიან მასპინძლობის ინდუსტრიის 
მუშაობის თანამედროვე მიდგომებს; 

 სტუდენტთა და პროფე-
სორ-მასწავლებელთა მონაწი-
ლეობა ერთობლივ სასწავლო-პ-
რაქტიკულ ტურებში, რომელიც სა-
შუალებას აძლევს ახალგაზრდებს 
საექსკურსიო საქმეში პროფესიული 
უნარ-ჩვევები შეიძინონ;

 ფაკულტეტის ყოველწლიური 
სამეცნიერო კონფერენცია, რომე-
ლიც ხელს უწყობს სტუდენტთა აკა-
დემიური, კვლევითი და ორგანიზა-
ციული  უნარების განვითარებას;

 სტუდენტთა ჩართულობა ბიზ-
ნეს ფორუმებისა და ტურისტული გა-
მოფენების ორგანიზებაში; 

 მაღალი აკადემიური მოსწრე-
ბის მქონე სტუდენტების წახალისება 
სტიპენდიებით (ვახუშტი ბატონიშვი-
ლის და ექვთიმე თაყაიშვილის  სახე-
ლობითი სტიპენდიები); 

 საზაფხულო სკოლებისა და 
საერთაშორისო კვირეულების ორ-
განიზება ხელს უწყობს  სხვადასხვა 
ერების კულტურების გაცნობას და 
სტუდენტთა ინტერნაციონალიზაცი-
ას. 

 ტურიზმის დარგის მოწინავე 
სახელმძღვანელოებისა და ლიტე-
რატურის შექმნა და თარგმნა სასწა-
ვლო კურსების ხარისხის გაუმჯობე-
სების მიზნით.

როსტომ ბერიძე, ტურიზმის 
ფაკულტეტის დეკანი
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ზუსტ მეცნიერებათა და 
განათლების ფაკულტეტი

ზუსტ მეცნიერებათა და 
განათლების ფაკულტეტი  
აერთიანებს  მნიშვნელოვან 
მიმართულებებს: 
განათლებას, მათემატიკას, 
ფიზიკას, კომპიუტერულ 
მეცნიერებებსა და სპორტს.  

ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თა-
ვისი 85-წლიანი გამოცდილებითა 
და ქართულ უმაღლეს საგანმანათ-
ლებლო სივრცეში დამკვიდრებუ-
ლი მნიშვნელოვანი ადგილით, ყო-
ველთვის იწვევდა და იწვევს არა 
მხოლოდ ჩვენი რეგიონის, არამედ 
მთელი საქართველოს აბიტური-
ენტების ინტერესს. უნივერსიტეტი 
განვითარებაზეა ორიენტირებული 
და დღითიდღე იზრდება და ფა-
რთოვდება, იზრდება აკრედიტებუ-
ლი საგანმანათლებლო პროგრამე-
ბის რაოდენობა, ასევე სწავლისა 
და კვლევის  ხარისხი. 

 ზუსტ მეცნიერებათა და გა-
ნათლების ფაკულტეტზე მოქმედ 
საგანმანათლებლო პროგრამებს 
უნივერსიტეტში ფუნქციონირების 
მრავალწლიანი ისტორია და მდი-
დარი გამოცდილება აქვს.  მაღა-
ლია მოთხოვნა როგორც თავიანთი 
შინაარსიდან, ასევე დასაქმების შე-
საძლებლობებიდან გამომდინარე. 
უნივერსიტეტში დამკვიდრებული 
სწავლება-სწავლის სტილი და ხა-
რისხზე ორიენტაცია, მიღებულ კვა-
ლიფიკაციასთან ერთად ფაკულ-
ტეტზე მოქმედი ყველა საფეხურის 
საგანმანათლებლო პროგრამის 
კურსდამთავრებულებს აძლევს 
შრომის ბაზრის თანამედროვე კო-
ნკურენტულ გარემოში საკუთარი 
შესაძლებლობების გამოვლენისა 
და თავის დამკვიდრების საშუალე-
ბას. მრავალფეროვან დამსაქმე-
ბელთან აქტიური თანამშრომლო-
ბის გზით ფაკულტეტი ხელს უწყობს 
როგორც კურსდამთავრებულთა 
დასაქმებას, ასევე დამამთავრებე-
ლი კურსების სტუდენტთა სტაჟირე-
ბას. ფაკულტეტზე მოქმედი პროგ-
რამების უმრავლესობა სახელ-
მწიფოს მიერ პრიორიტეტულადაა 
აღიარებული და მათ სახელმწიფო 
სრულად აფინანსებს.   

ზუსტ მეცნიერებათა და განათ-
ლების ფაკულტეტს გააჩნია ძლიე-
რი ინტელექტუალური პოტენციალი  

და მრავალფეროვანი მატერიალუ-
რ-ტექნიკური ბაზა: კომპიუტერული 
კლასები, ფიზიკის ლაბორატორი-
ები, რობოტო ტექნიკის ლაბორა-
ტორია და მართვის თანამედროვე 
მეთოდების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ცენტრი.  ფაკულტეტის  
ტექნიკურად აღჭურვაში მნიშვნე-
ლოვანი წვლილი მიუძღვის რო-
გორც თავად უნივერსიტეტს, ასევე 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსე-
ბულ საგრანტო პროექტებს. ფა-
კულტეტის შემადგენლობაში შედის 
ენებისა და საინფორმაციო ტექნო-
ლოგიების ცენტრი, რომელიც ემ-
სახურება მთელი უნივერსიტეტის 
მასშტაბით უცხო ენებისა და საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიების სწა-
ვლების პროცესს. 

ფაკულტეტი სტუდენტებს მრა-
ვალფეროვან სტუდენტურ ცხო-
ვრებას სთავაზობს, რომელიც 
რამდენიმე მიმართულებას მო-
იცავს: სტუდენტური პროექტები, 
საერთაშორისო და ეროვნულ 
ოლიმპიადებსა და კონფერენცი-
ებში მონაწილეობა, სტუდენტები 
აქტიურად მონაწილეობენ სხვადა-
სხვა სახის ღონისძიებებსა და აქტი-
ვობებში. უნივერსიტეტი  გაცვლითი 
პროგრამებით დაინტერესებულ 
სტუდენტებს საშუალებას აძლევს 
მონაწილეობა მიიღონ საერთაშო-
რისო მობილობებში და გაცვლით 
პროგრამებში და სხვა ქვეყნებში 

მიღებული გამოცდილება, მინიჭე-
ბულ კვალიფიკაციასთან ერთად, 
წარმატებულად გამოიყენონ თა-
ვიანთ პროფესიულ საქმიანობაში. 
ფაკულტეტი ემსახურება სპორტით 
დაინტერესებულ ახალგაზრდებს 
და აძლევს სპორტის სხვადასხვა 
მიმართულებით საკუთარი შესაძ-
ლებლობების გამოვლენა-განვი-
თარების საშუალებას.

უნივერსიტეტის ადმინისტრა-
ციის ხელშეწყობით ფაკულტეტის 
პერსონალი მუდმივად ცდილობს 
დაინტერესებულ აბიტურიენტებს 
მოლოდინი გაუმართლოს და დახ-

ვდეს მათ  აკადემიურად გამართუ-
ლი გარემოთი,  საერთაშორისო 
სტანდარტებთან თავსებადი აკრე-
დიტებული საგანმანათლებლო 
პროგრამებითა და სწავლისა და 
განვითარების მრავალმხრივი და 
ინოვაციური  შესაძლებლობებით.

ფაკულტეტი ახორციელებს 
საგანმანათლებლო პროგრამე-
ბს უმაღლესი განათლების სამივე 
საფეხურზე. მათემატიკისა და ფი-
ზიკის საბაკალავრო პროგრამები, 
ასევე ზოგადი განათლების დაწყე-
ბითი საფეხურის მასწავლებლის 
მომზადების ინტეგრირებული საბა-
კალავრო-სამაგისტრო პროგრამა, 
სახელმწიფოს მიერ აღიარებულია 
პრიორიტეტულად და ამ პროგ-
რამებზე  სწავლას აფინანსებს სა-
ხელმწიფო, კანონმდებლობით და-
დგენილი წესით, კომპიუტერული 
მეცნიერების პროგრამის სტუდე-
ნტებს კი შეუძლიათ სახელმწიფო 
გრანტით სწავლის დაფინანსება. 

ფაკულტეტმა, თავისი სპეცი-
ფიკიდან გამომდინარე, იოლად 
აუღო ალღო  გამოწვევას, შეუფე-
რხებლად გადასულიყო  ონლაინ 
სწავლებასა და საუნივერსიტეტო 
აქტივობებზე. 

ლელა თურმანიძე, ზუსტ 
მეცნიერებათა და განათლების 

ფაკულტეტის დეკანი
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წარმატებული პროფესორი
დღეისათვის მე, როგორც, ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელმაც, 
ჩემი ცხოვრების თითქმის ნახევარი ამ უნივერსიტეტში 
გავატარე, ყოველთვის და ყველგან, საქართველოსა 
თუ საერთაშორისო საგანმანათლებლო და აკადემიურ 
სივრცეებში,  სიამაყით ვაცხადებ, რომ ბათუმის 
უნივერსიტეტის წარჩინებული კურსდამთავრებული 
ვარ. სწორედ აქ, ჩემს მშობლიურ უნივერსიტეტში 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და გეოგრაფიის  
(დღეისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 
ჯანდაცვის) ფაკულტეტზე დავეუფლე ქიმია-ბიოლოგიის 
სპეციალობას. ჩვენი უნივერსიტეტის კედლებში მივიღე 
მე ის საბაზისო თეორიული ცოდნა, რამაც შემდგომი 
მუშაობისათვის, კვლევა-ძიებისათვის ინტერესი გამიღვიძა 
და დღევანდელ შედეგებამდე მიმიყვანა.

Cven ავირჩieT ბსუ,
აირჩიე შენც!

ბათუმის მაშინდელი, პედაგო-
გიური ინსტიტუტის დამთავრების 
შემდეგ, ასპირანტურის (დღეი-
სათვის, დოქტორანტურა) კურსი 
გავიარე ჩაისა და სუბტროპიკულ 
კულტურათა საკავშირო სამეცნიე-
რო-კვლევით ინსტიტუტში. ქალაქ 
თბილისის აგრარულ უნივერსიტეტ-
ში დავიცავი სამეცნიერო ხარისხი 
და მომენიჭა ბიოლოგიის მეცნიე-
რებათა კანდიდატის (დღეისათვის, 
დოქტორი) ხარისხი. მას შემდეგ, 
კვლავ მშობლიურ უნივერსიტეტს 
მივაშურე და დღემდე იქ ვმოღვა-
წეობ. მიმდინარე პერიოდში შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფა-
კულტეტზე მიმყავს სასწავლო კურ-
სები ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
სპეციალობებზე. 

პედაგოგიურ მოღვაწეობასთან 
ერთად, აქტიურად ვარ ჩართული 
სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში. 
ჩემი კვლევის სფეროს წარმოა-
დგენს გარემოსდაცვითი მიმა-
რთულება,  იქნება ეს კლიმატის 
ცვლილება, ატმოსფერული ჰაერის, 
ზედაპირული წყლებისა თუ ნია-
დაგის ეკოლოგიური პრობლემე-
ბი, ნარჩენების მენეჯმენტი, თუ რა 

თქმა უნდა,  ცოცხალი სამყარო. ამ 
საკითხების კვლევისას, აქტიურად 
ვთანამშრომლობთ  საქართველოს 
უნივერსიტეტების აკადემიურ პერ-
სონალთან. ამასთან ერთად, მეტად 
საინტერესო შემოთავაზებებია, სა-
ქართველოს უახლოესი მეზობელი 
უცხო ქვეყნის, თურქეთის სხვადა-
სხვა (ართვინის ჭოროხის, რეჯებ 
ტაიპ ერდოღანის რიზეს, ტრაბზო-
ნის შავი ზღვის ტექნიკური, 19 მაი-

სის სამსუნის) უნივერსიტეტებიდან. 
თურქეთ-საქართველოს ტრანსსა-
საზღვრო ზოლის გარემოსდაცვითი 
საკითხები საერთოა და მიმაჩნია, 
რომ ამ მიმართულებით  კვლევები 
ახლობელ „მეზობელთან“ აუცილე-
ბელია. აღნიშნულიდან გამომდი-
ნარე, ბიოლოგიის დეპარტამენტის 
აკადემიურ პერსონალთან ერთად, 
გვაქვს ერთობლივი სამეცნიერო 
მუშაობის გეგმა, პროექტები, ვაქ-
ვეყნებთ ერთობლივ სტატიებს და 
ერთად ვმონაწილეობთ სამეცნი-
ერო კონფერენციებსა თუ სიმპო-
ზიუმებზე. რა  თქმა უნდა, ყველა 
კვლევაში ჩართულია ეკოლოგიისა 
და ბიოლოგიის სპეციალობის სტუ-
დენტები და ისინი თავადაც არიან 
სამეცნიერო ფორუმების მონაწი-
ლეები თუ სტატიების ავტორები. 

რაც შეეხება ბოლო პერი-
ოდში მიმდინარე თუ დასრულე-
ბულ პროექტებს,  გამოვყოფდი 
ევროკომისიის მიერ 3 მილიონ 
32 000 ევროთი დაფინანსებულ 
ERASMUS  MUNDUS-ის პროექტს 
(ერთობლივი საერთაშორისო სა-
მაგისტრო პროგრამა ნიადაგმცოდ-
ნეობის მიმართულებით). ამ პრო-
ექტში საქართველოდან ჩართულია 
მხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტი და 
მე გახლავართ საკონტაქტო პირი, 
რომლის ფარგლებშიც, ბათუმის 
უნივერსიტეტი, თავისი ისტორი-
ის მანძილზე, პირველად ჩაერთო 
ერთობლივ საერთაშორისო სა-
მაგისტრო პროგრამაში, როგო-
რც ასოცირებული პარტნიორი. 
ეს პროგრამა  დაფიქსირებულია 
ერთობლივ საერთაშორისო პროგ-
რამათა კატალოგში და საქართვე-
ლოს ნებისმიერ მოქალაქეს, კო-
ნკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, 
შეუძლია მაგისტრატურის კურსი 
ნიადაგმცოდნეობის მიმართულე-
ბით, გაიაროს ოთხი სხვადასხვა  
ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებელში 
- თურქეთში, პოლონეთში, ბულგა-
რეთსა და იორდანიაში. ასევე, ამ 
პროგრამის გამარჯვებულ, უცხოე-
თის ნებისმიერი ქვეყნის მოქალა-
ქეს, შეუძლია სამაგისტრო ნაშრო-
მის შესრულებისას,   პრაქტიკის 
ნაწილი გაიაროს საქართველოში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პრო-
ექტში ჩართულობის საფუძველი 
გახდა,  ერთობლივი საერთაშო-
რისო სამეცნიერო კვლევები თურ-
ქეთის სხვადასხვა უნივერსიტე-
ტებთან, ნიადაგის ეკოლოგიური 
პრობლემების მიმართულებით. 
კერძოდ, 19 მაისის (სამსუნისა) და 
ჩვენი უნივერსიტეტის ერთობლივი 
საერთაშორისო სამეცნიერო პრო-
ექტი - „საქართველოში თხილის 
კულტურებით დაკავებული  ნიადა-
გების ეკოლოგიური პრობლემები 
და მისი გავლენა თხილის მცენა-
რის მოსავლიანობასა და ნაყოფის 
ხარისხზე“ , რომლის ხელმძღვანე-
ლიც საქართველოდან თავად გა-
ხლდით.  ასევე გვაქვს სხვა მცირე 
პროექტებიც სუბტროპიკული კულ-
ტურების კვლევის მიმართულებით.

გარდა ამისა, გახლავართ თურ-
ქეთში სამეცნიერო-ტექნოლოგიუ-

რი (SET Tecnology) ჯგუფის წევრი, 
რომლის ფარგლებშიც ხშირად ვარ 
სიმპოზიუმების საორგანიზაციო 
და სამეცნიერო კომიტეტების შე-
მადგენლობაში, ასევე, თურქეთის 
სხვადასხვა ქალაქში -  ართვინში, 
ტრაბზონში, მარაშში, სამსუნში და 
სხვა, გამართული სიმპოზიუმების 
მთავარი, მიწვეული მომხსენებე-
ლი; სიმპოზიუმების კრებულების, 
ჟურნალების თუ წიგნის რედაქტო-
რი, რეცენზენტი და სხვა.  

პანდემია ადამიანთა საქმიანო-
ბის ყველა სფეროს შეეხო და ცხა-
დია, თავისი კვალი დააჩინა ჩვენს 
სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმია-
ნობაზეც, გაუქმდა დაგეგმილი სა-
მეცნიერო ფორუმები და კვლევები. 
გამოსავლის ძიებაში ვცდილობთ, 
მონაწილეობა მივიღოთ ელექტ-
რონული რესურსების გამოყენე-
ბით. სწორედ, მიმდინარე წლის 
19-21 თებერვალს მოხსენება გა-
ვაკეთე ტოკიოს სამიტზე, კერძოდ, 
თანამედროვე მეცნიერებებისა და 
ინოვაციური კვლევების მესამე საე-
რთაშორისო კონფერენციაზე. 

მსურს ყურადღება გავამახვი-
ლო, უნივერსიტეტის განსაკუთრე-
ბულ ხელშეწყობაზე სტუდენტებისა 
და პროფესორ მასწავლებლების 
გაცვლით პროგრამებში ჩართუ-
ლობაზე. თავად, მაგალითად, 2013 
და 2015 წწ. გახლდით  გაცვლითი 

პროგრამა “MEVLANA”-ს და 
2019 წ-ს ERASMUS+-ის მონაწი-
ლე, რომლის ფარგლებშიც შესაძ-
ლებლობა მომეცა ჩამეტარებინა 
ლექციები უცხოეთის უნივერსიტე-
ტებში და ასევე, გავცნობოდი მათ 
სამეცნიერო მიმართულებებს. 

გასაგებია, რომ დღეს, ხშირად 
ხდება ხოლმე, აბიტურიენტების 
მიერ პრიორიტეტების მინიჭე-
ბა შრომით ბაზარზე მოთხოვნად 
სპეციალობებზე. თუმცა, რეალურ-
მა ცხოვრებამ დაადასტურა ერთი 
ჭეშმარიტება, რომ ღირსეული, სა-
თანადო თეორიული ცოდნითა  და 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღ-
ჭურვილი კვალიფიციური კადრი, 
რა დარგის სპეციალისტიც არ უნდა 
იყოს, ბიოლოგი თუ ინჟინერი, ეკო-
ლოგი, იურისტი თუ ფილოლოგი, 
ყოველთვის მოთხოვნადია და-
საქმების ბაზარზე.  ამის დადასტუ-
რებაა თუნდაც, საბუნებისმეტყვე-
ლო მიმართულებით კურსდამთა-
ვრებულების დასაქმების მაღალი 
პროცენტი. 

მხოლოდ გონივრული არჩე-
ვანი, თავდაუზოგავი შრომა, მიზა-
ნდასახულობა და კეთილსინდისი-
ერი ბრძოლა ამ მიზნის მისაღწე-
ვად, მიგვიყვანს რეალურ შედეგე-
ბამდე. გისურვებთ სწორ არჩევანს!  
მე გირჩევთ ბსუ-ს!
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შენობაში განთავსებულია დაცვის ოთახი, 
ადმინისტრაცია, სამრეცხაო-საშრობი,  საკო-
ნფერენციო სივრცე და 47  საცხოვრებელი 
ოთახი (ბლოკები), ძირითადად გათვალისწი-

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა ახალი, თანამედროვე სტანდარტების 

საუნივერსიტეტო კომპლექსი - საერთო 
საცხოვრებელი ლეონიძის ქ.N15-ში ააშენა და ის 174 

მობინადრეზეა გათვალისწინებული

ნებული 3-4 მობინადრეზე, რომელსაც გააჩ-
ნია თავისი სველი წერტილი და სამზარეულო.

ასევე საცხოვრებლის თითოეულ სა-
რთულზე განთავსებულია თითო სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირე-
ბისთვის ადაპტირებული ბლოკები. შენობაში 
ფუნქციონირებს ლიფტი. იგი იძლევა უნივერ-
სიტეტის მიერ მოწვეულ სტუმართა განთავსე-
ბის შესაძლებლობას 18 მობინადრეზე.

საერთო საცხოვრებელი ტექნიკურად 
სრულად არის აღჭურვილი. საკონფერენციო 
ოთახში განთავსებულია ინტერნეტ ქსელში 
ჩართული კომპიუტერები, რაც კიდევ უფრო 
უწყობს ხელს სტუდენტის სწავლა-განვითა-
რებას. შენობა სრულად აღჭურვილია ცენ-
ტრალური გათბობის სისტემით, საყოფაცხო-
ვრებო ტექნიკით (ტელევიზორები, მაცივრები, 
ელ.გაზქურები, გამწოვები, სარეცხი და საშ-
რობი მანქანები, კონდიციონერები). შენობა 
აღჭურვილია უსაფრთხოების სისტემებით.

საერთო საცხოვრებელი ქალაქში გადაა-
დგილებისთვის ხელსაყრელ ადგილას არის 
განთავსებული. პრაქტიკულად შენობასთან 
გადის ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპო-
რტის ძირითადი ნაწილი, რომლითაც სარგებ-
ლობენ სტუდენტები და სხვა მობინადრეები.

ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლის ფართით 
სარგებლობის საფასური (გადასახდელი) 
ბსუ-ს სტუდენტისათვის/პროფესიული სტუ-
დენტისათვის - ყოველთვიურად 100 ლარს 
შეადგენს, თუმცა მოქმედებს საცხოვრებლით 
სარგებლობისათვის შეღავათები.

 ბსუ აქტიურადაა ჩართული ევროკავშირის 
მიერ დაფინანსებულ პროექტებსა და პროგ-
რამებში, მათ შორის ყველაზე პოპულარულია 
ერაზმუს+ კრედიტ მობილობა.

რა არის ერაზმუს+ კრედიტ მობილობა?
საერთაშორისო კრედიტ მობილობა 

(International Credit Mobility – ICM) - მოკლე-
ვადიანი გაცვლითი პროგრამაა უმაღლესი სა-
განმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტე-
ბისთვის და აკადემიური/ადმინისტრაციული 
პერსონალისთვის. 

გაცვლითი პროგრამები ხორციელდება 
საქართველოს და ევროპის  უნივერსიტეტებს, 
ანუ 2 კონკრეტულ უნივერსიტეტს შორის გა-
ფორმებული საპარტნიორო ხელშეკრულების 
ფარგლებში.

 2015 წლიდან ბსუ-ს აქვს გაფორმებული 
70-ზე მეტი ასეთი ტიპის ხელშეკრულება ესპა-
ნეთის, იტალიის, გერმანიის, ავსტრიის, ბულგა-
რეთის, ნიდერლანდების, პოლონეთის, თურ-
ქეთის, პორტუგალიის, საფრანგეთის, საბერძ-
ნეთის  და სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებთან, 
რომლის საფუძველზეც 100-მდე სტუდენტმა და 
140-მა ბსუ-ს პერსონალმა განახორციელა მო-
ბილობა.

გრანტი მოიცავს თვიურ სტიპენდიას, უფა-
სო სწავლას და მიმღებ უსდ -ში მგზავრობის 
ხარჯების ანაზღაურებას.

მობილობით სარგებლობის შესაძლებ-
ლობა აქვს ყველა საფეხურის (ბაკალავრია-
ტი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) აქტიური 
სტატუსის მქონე სტუდენტს და აკადემიურ/ად-
მინისტრაციულ პერსონალს, ხოლო მიმართუ-
ლებები და რაოდენობები დამოკიდებულია 
უნივერსიტეტებს შორის არსებულ შეთანხმე-
ბაზე.

კონკურსანტმა უნდა გაითვალისწინოს, 
რომ საგნების თანხვედრა კონ- კურსის ერთ-ე-
რთი მთავარი პირობაა!

კონკურსის ეტაპებია:    
სტუდენტისთვის, რომელიც გადალახავს 

დადგენილ ბარიერს ტესტირების დროს უცხო-
ურ ენებში:

რეგისტრაციის გავლა ელექტრონულ 
ბმულზე  http://registration.bsu.ge

და დეპარტამენტის ელექტრონულ ფოსტა-
ზე erasmus@bsu.edu.ge;

 გასაუბრება შესარჩევ კომისიასთან; 
საბუთების გადაგზავნა მიმღებ უნივერსი-

ტეტებში საბოლოო ნომინირებისთვის.
 უნდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად მსო-

ფლიოში კორონავირუსით გამოწვეული ვითა-
რებისა, 2019-2020, 2020-2021 სასწავლო წლებში 
ჩატარდა რამდენიმე ძირითადი და, ასევე, და-
მატებითი კონკურსი და 30 სტუდენტი გაემგზა-
ვრა ამ პერიოდში სასწავლებლად ევროპაში. 

 და ბოლოს, დაინტესებულ სტუდენტებს 
ვურჩევ, ხშირად შეამოწმონ ბსუ-ს მთავარი 
ვებ -გვერდისა და სტრატეგიული  განვითარე-
ბისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამე-
ნტის ბმულები, ასევე, დეპარტამენტის ფეისბუქ 
გვერდი,  სადაც  კონკურსის გამოცხადებამდე 
ვათავსებთ დეტალურ ინფორმაციას მონაწი-
ლეობის თაობაზე. ასევე, თუ სტუდენტი გაეცნო 
ინფორმაციას და გაუჩნდა კითხვა, აქვს საშუა-
ლება, მოგვმართოს  ელ.ფოსტაზე: Erasmus@
bsu.edu.ge.

ბსუ-ს ერაზმუს+ კოორდინატორი
ნანა ყურშუბაძე
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