
      

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №06-01/94                                                                               

ქ. ბათუმი                                                08 სექტემბერი, 2021 წ. 

 

2021 წლის სექტემბერში ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის 

ჩატარებისათვის საკონკურსო და სააპელაციო კომისიების შექმნის შესახებ 
 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

ბსუ–ს წესდების მე-8  მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების 

წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს  წარმომადგენლობითი საბჭოს  2017 წლის 27 ივლისის 

Ν04 გადაწყვეტილების, „ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის 

გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანების, 

„ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის განხილვის შესახებ“ ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 26 ივლისის №68 დადგენილებაში ცვლილების და 

დამატების შეტანის თაობაზე’ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 6 სექტემბრის N06-01/93 

დადგენილების საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 
     

დ ა ა დ გ ი ნ ა : 

 
1. ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანებით 

გამოცხადებული ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარების 

მიზნით დამტკიცდეს საკონკურსო კომისიები N1 დანართის, ხოლო სააპელაციო კომისიები 

- N2 დანართის შესაბამისად. 

2. კომისიების უფლებამოსილების ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 9 სექტემბრიდან 

15 სექტემბრის ჩათვლით. 

3. საკონკურსო და სააპელაციო კომისიებმა იხელმძღვანელონ ,,საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს  

წარმომადგენლობითი საბჭოს  2017 წლის 27 ივლისის  №04 გადაწყვეტილებით, ,,ბსუ-ს 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-

ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანებით, „ბსუ-ს აკადემიური 

პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 

02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ“ ბსუ-ს 

რექტორის 2021 წლის 6 სექტემბრის №01-02/150 ბრძანებით,  წინამდებარე დადგენილებითა 

და კონკურსთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტებით. 



4. წინამდებარე დადგენილება დაეგზავნოს რექტორის მოადგილეებს, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, საქმისწარმოების სამსახურს (კანცელარიას), საფინანსო-

ეკონომიკურ დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, ფაკულტეტებს და საკონკურსო 

და სააპელაციო კომისიის წევრებს. 

5. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის 

ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქუჩა N30). 

 

 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  ასოც. პროფესორი                                              მერაბ ხალვაში 
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დანართი 1. 

 

ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანებით გამოცხადებული 

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით 

დამტკიცებული საკონკურსო კომისიები 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ნათელა წიკლაშვილი - თავმჯდომარე; 

2) პროფ. ვაჟა ვერულიძე - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. ბადრი გეჩბაია - მდივანი. 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ონისე სურმანიძე - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. ნელი ახვლედიანი - წევრი; 

3) ასისტ. პროფ. თეონა თედორაძე - წევრი; 

4) ასოც. პროფ. ომარ გივრაძე - წევრი; 

5) ასოც. პროფ. ნატო შეროზია - მდივანი. 

 

  

იურიდიული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ასოც. პროფ. ლევან ჯაყელი - თავმჯდომარე; 

2) პროფ. მურმან გორგოშაძე - წევრი; 

4) ასოც. პროფ. ნატალია ლაზბა - მდივანი. 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

ჯანდაცვის მიმართულებით: 

1) პროფ. კახაბერ ქაშიბაძე - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. დავით ცეცხლაძე - წევრი; 

3) პროფ. რუსუდან ხუხუნაიშვილი - მდივანი. 

 

საბუნებისმეტყველო მიმართულებით: 

1) პროფ. ქეთევან დოლიძე - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. ნათელა ვარშანიძე - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. მაია ვანიძე - მდივანი. 

 

 

 

 



 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. გაიოზ ფარცხალაძე - თავმჯდომარე; 

2) პროფ. ზურაბ მეგრელიშვილი - წევრი; 

3) პროფ. ენვერ ხალვაში - წევრი; 

4) ასოც. პროფ. ნარგული ასანიძე - წევრი; 

5) ასოც. პროფ. გოჩა ჩავლეშვილი - წევრი; 

6) ასოც. პროფ. დარეჯან ჯაში - მდივანი. 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. როსტომ ბერიძე - თავმჯდომარე; 

2) პროფ. ანზორ დევაძე - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. ირაკლი კორძაია - მდივანი. 

 

 

ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. მარინე გიორგაძე (კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია) - თავმჯდომარე; 

2) პროფ. ნანა ხახუტაიშვილი (ისტორია, არქეოლოგია) - წევრი; 

3) პროფ. ემზარ მაკარაძე (თურქეთი ისტორია; თურქული ენა) - წევრი; 

4) პროფ. რამაზ ხალვაში (ქართული ლიტერატურა) - წევრი; 

5) პროფ. ირინე გოშხეთელიანი (ინგლისური ენა) - წევრი; 

6) პროფ. თამარ სირაძე (ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა) - წევრი; 

7) ასოც. პროფ. ვარდო ბერიძე (ფილოსოფია) - წევრი; 

8) ასოც. პროფ. ნანა ქაჯაია (სლავისტიკა) - წევრი; 

9) პროფ. მაია ბარამიძე (ქართული ენა) - მდივანი. 
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 დანართი 2 

 

ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 აგვისტოს №01-02/126 ბრძანებით გამოცხადებული 

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი  

სააპელაციო კომისიები 

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ვლადიმერ ღლონტი - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. მურმან ცეცხლაძე - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. ირმა ჩხაიძე - მდივანი. 

 

 

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. ლელა თავდგირიძე - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. ნინო სვანიძე - წევრი; 

3) ასისტ. პროფ. ლეილა დიასამიძე - წევრი; 

4) ასოც. პროფ. ნანი მამულაძე - მდივანი. 

 

 

 

იურიდიული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ასოც. პროფ. ომარ ფარტენაძე - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. გივი აბაშიძე - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. ირაკლი გორგილაძე - მდივანი. 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. დავით ბარათაშვილი - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. ჯიმშერ ლეჟავა - წევრი; 

3) პროფ. ირინა ბეჟანიძე - მდივანი. 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

1) პროფ. თეიმურაზ ქიქავა - თავმჯდომარე; 

2) პროფ. ოთარ შაინიძე - წევრი; 

3) პროფ. ვანო პაპუნიძე - წევრი; 

4) ასოც. პროფ. ნუგზარ ჭედია - მდივანი. 



 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

1) ასოც. პროფ. ვახტანგ მიქაშავიძე - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. პაატა ჩაგანავა - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. ეკატერინე ბახტაძე - მდივანი. 

 

 

 

ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ასოც. პროფ. ინგა შამილიშვილი (ქართული ლიტერატურა) - თავმჯდომარე; 

2) ასოც. პროფ. ლილე თანდილავა (თურქეთისმცოდნეობა) - წევრი; 

3) ასოც. პროფ. მარინე ჯინჭარაძე (ისტორია, არქეოლოგია) - წევრი; 

4) ასოც. პროფ. თეა შავლაძე (ევროპეისტიკა) - წევრი; 

5) ასოც. პროფ. გიორგი მასალკინი (ფილოსოფია) - წევრი; 

6) ასოც. პროფ. ნანა ცეცხლაძე (ქართული ენა) - მდივანი. 

 

 


