
 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №07-01/38             
ქ. ბათუმი                              19 ივლისი,  2022 წ. 

 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში (150 000-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე) რეგისტრირებული  ბსუ-ს სტუდენტების 

დარიცხული სწავლის საფასურისგან გათავისუფლების შესახებ 

 

აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრისათვის გაგზავნილი 

ბსუ-ს წერილის  (MES 3 22 0000457297, 06/05/2022) და  „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონში შეტანილი ცვლილების (N56-რს, გამოქვეყნების თარიღი 

28.06.2022) გათვალისწინებით ბსუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოს მომართა ბსუ-ს 

რექტორმა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა (MES 8 22 0000800894, 13/07/2022) 

სოციალურად დაუცველი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის (სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ბაზაში 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე)  სწავლის 

საფასურში შეღავათის მინიჭების შესახებ წარმომადგენლობითი საბჭოს 

გადაწყვეტილების მიღების საკითხის განხილვის წინადადებით. მომართვაში 

აღნიშნულია შემდეგი: 

აჭარის ა.რ. 2022 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტის შესაბამისი ქვეპროგრამის 

ფარგლებში ბსუ-ს დამატებით გამოეყო 500 000 ლარი ინფრასტრუქტურული 

პროექტების (მათ შორის ბსუ-ს ეზოს კეთილმოწყობის) განსახორციელებლად, 

რომლის სანაცვლოდაც ბსუ-მ აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს შესთავაზა სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა (150 000-მდე 

სარეიტინგო  ქულების მქონე ოჯახებიდან)  2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრის ჩათვლით არსებული სწავლის საფასურის დავალიანების გადახდისაგან 

განთავისუფლება/დავალიანების პატიება (წერილი MES 3 22 0000457297, 

06.05.2022).  2022 წლის აპრილში თვეში სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე 

ბსუ-ს სტუდენტებთან ფაკულტეტების დეკანის ოფისის მიერ გაფორმდა სწავლის 

საფასურის გადახდის გადავადების შესახებ შეთანხმებები (ბსუ-ს რექტორის 2022 

წლის 7 აპრილის N01-08/381, 13 აპრილის N01-08/394 და 28 აპრილის N01-08/412 

ბრძანებების  N2 დანართებში აღნიშნული სტუდენტებთან, ასევე 



სტატუსშეჩერებულ ზოგიერთ სტუდენტთან  და ზოგიერთ 

კურსდამთავრებულთან). 

 

გარდა ამისა, სტუდენტებმა (150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებიდან), 

რომლებმაც სწავლის საფასურის დავალიანებები დაფარეს შეთანხმებების 

გაფორმებამდე პერიოდში, წარმოადგინეს განცხადებები მონაცემთა ბაზიდან 

სოციალური ქულების ამონაწერებებთან ერთად და ითხოვეს აღნიშნული 

ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით სწავლის საფასურში შეღავათის 

მინიჭება,  დავალიანებების დასაფარავად გადახდილი სწავლის საფასურის 2021-

2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ჩათვლა ან როგორც ზედმეტად 

გადახდილის დაბრუნება.  

ბსუ-ს რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მომართვის თანახმად, 

სოციალური სამართლიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, მიზანშეწონილია 

სოციალურად დაუცველი სტუდენტები (150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახებიდან) განთავისუფლდნენ დარიცხული სწავლის საფასურის 

გადახდისაგან/ეპატიოთ ვალი წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართის 

შესაბამისად. 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ-ს 

წესდების მე-10 მუხლის, ,,ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 

გადაწყვეტილების, ,,2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ბსუ-ს 

საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 6 

სექტემბრის №01-02/149 ბრძანების, ,ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის (სწავლის საფასურის დავალიანების) გამო ბსუ-ს სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერების შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად 2021-2022  

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 18 იანვრის N01-08/05 ბრძანების, ,,ბსუ-ში 

სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში 

დამატების შეტანის თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2022 წლის 4 

აპრილის N07-01/18 გადაწყვეტილების,  ,,2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის დავალიანების გამო ბსუ-ს 

სტუდენტთათვის სტატუსის შეჩერების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის  7 აპრილის N01-

08/381 ბრძანების, ,,2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით 

სწავლის საფასურის დავალიანების გამო ბსუ-ს სტუდენტთათვის სტატუსის 

შეჩერების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 13 აპრილის N01-08/394 ბრძანების, 

,,2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის 

დავალიანების გამო ბსუ-ს სტუდენტთათვის სტატუსის შეჩერების შესახებ“  ბსუ-ს 

რექტორის 2022 წლის 28 აპრილის N01-08/412 ბრძანების, აჭარის ა.რ. განათლების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრისათვის გაგზავნილი ბსუ-ს წერილის  (MES 3 22 

0000457297, 06/05/2022), ბსუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოსადმი ბსუ-ს რექტორის და 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიმართვის/წარდგინების (MES 8 22 0000800894, 



13/07/2022), წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის და სხდომის ოქმის (N07-

02/04, 19.07.2022წ) საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ 
 

გადაწყვიტა: 

 

1. ბსუ-ს სტუდენტები, რომელებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და  

მონაცემთა ბაზაში მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არის 150 000-მდე,  

განთავისუფლდნენ დარიცხული სწავლის საფასურის გადახდისაგან   

წინამდებარე გადაწყვეტილების N1 დანართის შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) 2022 წლის აპრილის მდგომარეობით 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე სტუდენტები, 

რომლებსაც ბსუ-სთან გაფორმებული აქვთ სწავლის საფასურის დავალიანების 

გადავადების შესახებ შეთანხმებები და  2022 წლის 13  ივლისის ჩათვლით, 

წარმოდგენილი აქვთ განცხადებები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების  

მონაცემთა ბაზიდან ცნობები/ამონაწერები;  

ბ) სტუდენტები, რომლებმაც 2022 წლის 18 იანვრიდან („ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის გაუვლელობის (სწავლის საფასურის დავალიანების) გამო ბსუ-ს 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად 

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 18 იანვრის N01-08/05 

ბრძანების გამოცემის დღიდან) 2022 წლის აპრილის თვის ჩათვლით დაფარეს 

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით დარიცხული 

სწავლის საფასურის დავალიანება და შემდგომ 2022 წლის 13 ივლისის ჩათვლით 

წარმოადგინეს განცხადებები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა 

ბაზიდან გაცემული ცნობები/ამონაწერები;   

გ) ბსუ-ს კურსდამთავრებული და სტატუსშეჩერებული  სტუდენტები, რომლებსაც  

2022 წლის 13 ივლისის ჩათვლით წარმოდგენილი აქვთ განცხადებები და 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ბაზიდან ცნობები/ამონაწერები. 

2. ბსუ-ს სტუდენტს (გარდა დამამთავრებელი/დამატებითი სემესტრის 

სტუდენტისა), რომელიც წინამდებარე გადაწყვეტილების შესაბამისად 

გათავისუფლდება დარიცხული სწავლის საფასურის დავალიანების 

გადახდისაგან და წარმოექმნება ზედმეტად გადახდილი თანხა, ჩაეთვალოს იგი 

მომდევნო სემესტრ(ებ)ის სწავლის საფასურში.  

3.  ბსუ-ს სტუდენტს, რომელიც სწავლობს დამამთავრებელ/დამატებით სემესტრში,  

წინამდებარე გადაწყვეტილების შესაბამისად გათავისუფლდება დარიცხული 

სწავლის საფასურის დავალიანების გადახდისაგან და წარმოექმნება ზედმეტად 

გადახდილი თანხა, დაუბრუნდეს იგი, წინამდებარე გადაწყვეტილების 

მიღებიდან გონივრულ ვადაში, ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის წესის 

შესაბამისად, თუკი სტუდენტი მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლოს შეასრულებს 

პროგრამის მოთხოვნებს და მიენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაცია. 



4.  წინამდებარე გადაწყვეტილების გათვალისწინებით განხორციელდეს   რექტორის 

და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიმართვის/წარდგინების (MES 8 22 

0000800894, 13/07/2022) დანართში აღნიშნულ სტუდენტთათვის დარიცხული 

სწავლის საფასურის კორექტირება და საფინანსო-ეკონომიკურმა დეპარტამენტმა 

არაუგვიანეს 2022 წლის 10 აგვისტოსა წარუდგინოს განახლებული 

ინფორმაცია/სამსახურებრივი ბარათი ბსუ-ს რექტორს და ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელს, სტუდენტთა მიმართ სწავლის საფასურის გადახდის წესის 

შესაბამისი აქტივობების წარმართვისათვის. 

5. ბსუ-ს რექტორმა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა უზრუნველყონ 

წინამდებარე გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის შესაბამისი, 

კანონმდებლობითი გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ან/და 

სამართლებრივი აქტების გამოცემა. 

6. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

7. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეს 

(ა. ბერიძე), ფაკულტეტებს, სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, საფინანსო-

ეკონომიკურ დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს. 

8. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.  

9. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ბსუ-ს ვებგვერდზე 

გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. 

ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30). 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

 პროფესორი                                                                    დავით ბარათაშვილი                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N სტუდენტის სახელი და გვარი
პირადი 

ნომერი

2021-2022 

სასწავლო წლის 

შემოდგომის 

სემესტრის 

ჩათვლით 

სწავლის 

საფასურის 

დავალიანების 

თანხა 

შეთანხმების 

გაფორმების 

თარიღისათვის

18.01.2022-დან 

შეთანხმების 

გაფორმებამდე 

პერიოდში  

გადახდილი 

თანხა

სულ 

საპატიებელ

ი 

დავალიანება

ფაკულტეტი

1 ჭაღალიძე ინეზა 3562,5 0 3562,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

2 გვალია თამარ 3600 0 3600 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

3 მიქელაძე ანა 3799,5 99 3898,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

4 ცენტერაძე მათე 3032 400 3432 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

5 გოგმაჩაძე თამილა 3513,5 499 4012,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

6 გორაძე ჯეირან 3937,5 0 3937,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

7 ართმელაძე ნანა 3138,5 349 3487,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

8 დიასამიძე მირანდა 3137,5 350 3487,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

9 მეგრელიშვილი ოსიკო 2625 2625 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

10 ქედელიძე თამუნა 2772,5 489,5 3262 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

11 ფარტენაძე რეზო 2616,5 2616,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

12 შაინიძე გელა 2437,5 2437,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

13 დავითაძე მარიანა 2226 399 2625 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

14 თავართქილაძე თამთა 2737,5 2737,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

15 თურმანიძე მალვინა 2812,5 2812,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

16 დიასამიძე გიორგი 2219 399 2618 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2022 წლის აპრილის მდგომარეობით 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ჩათვლით სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე სტუდენტები, რომლებსაც 

ბსუ-სთან გაფორმებული აქვთ სწავლის საფასურის დავალიანების გადავადების შესახებ შეთანხმებები და  2022 წლის 13  ივლისის ჩათვლით, წარმოდგენილი აქვთ 

განცხადებები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ბაზიდან ცნობები/ამონაწერები

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2022 წლის 19 ივლისის N07-01/38 გადაწყვეტილების  დანართი N1



17 მჟავანაძე კახა 3170 3170 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

18 კონცელიძე სოფიკო 2850 2850 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

19 ბოლქვაძე თამარ 3037,5 3037,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

20 ფუტკარაძე ლინდა 2400 2400 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

21 ფარტენაძე მარიამ 2624,5 450 3074,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

22 ჭაღალიძე ანა 3375 3375 ტურიზმის ფაკულტეტი

23 მიქელაძე მაია 3337,5 3337,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

24 ტარიელაძე სალომე 2475 2475 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

25 შავაძე მარეხი 3375 3375 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

26 გორგაძე ნინიკო 2397,5 1090 3487,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

27 ცინარიძე ლევან 2700 2700 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

28 შაინიძე არჩილ 2094 369 2463
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

29 ცეცხლაძე ივერი 1154,5 1129 2283,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

30 ბერიძე ელზა 1187,5 300 1487,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

31 ივანაძე ხათუნა 1500 1125 2625 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

32 ქათამაძე ივერი 1047,5 1390 2437,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

33 რომანაძე ირაკლი 1502,5 1502,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

34 გელაძე გოდერძი 2250 2250 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

35 ჯაყელი მეგი 1312,5 1312,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

36 წილოსანი ქეთინო 1500 375 1875 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

37 არძენაძე ივლიტა 2250 2250 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

38 ბოლქვაძე ქეთი 1875 1875 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

39 გორგაძე მარიკა 2062 2062 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

40 ჭაღალიძე თეონა 1271 1271 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

41 ბალაძე დავით 1658,5 300 1958,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

42 მიქელაძე თინა 2250 0 2250 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

43 ხოზრევანიძე ალექსანდრე 1950 0 1950 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

44 ბერიძე ნონა 1500 0 1500 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

45 ბოლქვაძე მარიკა 1750 0 1750 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

46 გოგიტიძე სოფიკო 1200 0 1200 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

47 დოლიძე ნინო 1349,5 0 1349,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

48 მჟავანაძე სოფიკო 1137,5 1200 2337,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

49 ყარსილაძე მარიამ 1550 700 2250 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი



50 შაინიძე სოფიკო 1182,5 400 1582,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

51 ცეცხლაძე ნონა 1837,5 600 2437,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

52 ხიმშიაშვილი ნინო 1127 0 1127 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

53 ხოზრევანიძე მიხეილ 2062,5 0 2062,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

54 ჯორბენაძე მარინა 2037,5 0 2037,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

55 ვერძაძე დიანა 1212,5 100 1312,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

56 სოლომონიძე თამარ 1312,5 0 1312,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

57 ქათამაძე მამული 1912,5 0 1912,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

58 ღელეყვა თამთა 1748,5 0 1748,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

59 გუნდაძე მარიამ 2125 500 2625 ტურიზმის ფაკულტეტი

60 თურმანიძე ბარბარე 2196 0 2196 ტურიზმის ფაკულტეტი

61 წულუკიძე მარიამ 1516 984 2500 ტურიზმის ფაკულტეტი

62 კოჩალიძე ელდარ 1312,5 1125 2437,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

63 ღორჯომელაძე თამილა 2250 0 2250 ტურიზმის ფაკულტეტი

64 დუმბაძე ანრი 1725 600 2325 ტურიზმის ფაკულტეტი

65 მიქელაძე ნატო 1387,5 150 1537,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

66 მჟავანაძე რიტა 1237,5 0 1237,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

67 არჯევანიძე გიორგი 2100 1200 3300 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

68 ბოლქვაძე მეგი 2250 0 2250 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

69 სირაბიძე თამუნა 1312,5 0 1312,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

70 თურმანიძე ია 1850 400 2250 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

71 ლაზიშვილი ლალი 1950 0 1950 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

72 მოწყობილი დარინა 2250 0 2250 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

73 კუნჭულია ნინო 2250 0 2250 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

74 ბოლქვაძე ანა 1933,4 354 2287,4 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

75 ნოღაიდელი ლიკა 1901 350 2251 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

76 მეხეშიძე ნინო 1687,5 0 1687,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

77 მერცხალაძე თეონა 1450 0 1450 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

78 ღორჯომელაძე თამუნა 1475 700 2175 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

79 ირემაძე ომარ 2250 0 2250 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

80 შაკაია გოჩა 1537,5 0 1537,5 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

81 ბერიძე სალომე 1450 0 1450 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

82 მამულაძე მამუკა 1298 1365 2663 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

83 დიასამიძე ნიკა 1350 900 2250 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

84 შანიძე ალექსანდრე 1062,5 1000 2062,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი



85 ჭაღალიძე ინგა 2229,5 400 2629,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

86 ხახუტაიშვილი შოთა 1108,5 279 1387,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

87 მეკეიძე ტარიელ 1162,5 0 1162,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

88 კოჩალიძე რაულ 112,5 0 112,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

89 შარაშიძე თამარ 565,5 1122 1687,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

90 ბოლქვაძე თამთა 2051 199 2250
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

91 ცეცხლაძე გიორგი 1675 1700 3375
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

92 ბერიძე ხათუნა 1400 1000 2400
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

93 შაინიძე ნონა 1651 599 2250
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

94 ხალვაში მინაგო 1312,5 0 1312,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

95 სურმანიძე ლაშა 1276 0 1276
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

96 ბოლქვაძე მელანო 2212,5 0 2212,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

97 გორგაძე დათო 1150 0 1150
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

98 დავითაძე თამარ 1987,5 0 1987,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

99 არძენაძე ბექა 510 510 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

100 დიასამიძე მარიამ 1085 1165 2250 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

101 რატიანი ნიკა 1125 1125 2250 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

102 აბაშიძე გიორგი 327 524 851 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

103 დეკანაძე იური 937,5 0 937,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

104 დიასამიძე მარი 929,5 0 929,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

105 ივანაძე აჩიკო 1125 1125 2250 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

106 საგინაძე თემურ 637,5 300 937,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

107 ივანაძე დიანა 517 608 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი



108 კახაძე ზეინაბ 1125 0 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

109 მარკოიძე ხათუნა 825 300 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

110 ჯორბენაძე გიორგი 325 0 325 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

111 ჯაფარიძე დათო 575 1000 1575 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

112 ბასილაძე იზა 1000 125 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

113 ბერიძე ანა 1121 1129 2250 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

114 თურმანიძე მარია 1050 0 1050 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

115 კონცელიძე მარიამ 675 450 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

116 მიქელაძე რომან 512,5 300 812,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

117 ხახუტაიშვილი ქეთევან 562,5 0 562,5 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

118 გორგაძე რამაზ 1125 0 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

119 ტოლსტოვა ელენა 570 700 1270 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

120 დიასამიძე ალექსანდრე 912,5 400 1312,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

121 შარაშიძე არჩილ 911,5 401 1312,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

122 გოხიძე ქეთინო 625 0 625 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

123 აბაშიძე სალომე 1087 2700 3787 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

124 გორგაძე რუსლან 1125 0 1125 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

125 ვაშაკიძე ნინო 576 149 725 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

126 ხილაძე სალომე 712,5 0 712,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

127 ჯაიანი თამრიკო 471 204 675 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

128 ჯორბენაძე ლალი 212,5 1350 1562,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

129 ბერიძე ბექა 525 0 525 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

130 სურმანიძე თამილა 520,5 604,5 1125 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

131 ჯუმუშაძე გოგიტა 324 801 1125 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

132 ფუტკარაძე მაკა 312,5 1000 1312,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

133 ფარტენაძე მარი 1125 0 1125 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

134 ფირცხალაიშვილი ქეთევან 1125 0 1125 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

135 ართმელაძე სალომე 562,5 0 562,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

136 დოლიძე გელოდი 558,5 129 687,5 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

137 ბერიძე ნინო 294 3000 3294 ტურიზმის ფაკულტეტი

138 დიასამიძე მალვინა 193 2757 2950 ტურიზმის ფაკულტეტი

139 დიასამიძე მარიამ 250 2000 2250 ტურიზმის ფაკულტეტი

140 თებიძე სალომე 427,5 697,5 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

141 კვიჭიძე თამარ 921 500 1421 ტურიზმის ფაკულტეტი

142 აბაშიძე თამუნა 375 1125 1500 ტურიზმის ფაკულტეტი



143 ავალიანი მირიან 125 1000 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

144 ვაშაყმაძე მინდია 650 400 1050 ტურიზმის ფაკულტეტი

145 მამულაძე რუსლან 725 400 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

146 მახარაძე ნუკრი 596 904 1500 ტურიზმის ფაკულტეტი

147 ნაკაშიძე გიგა  1086 500 1586 ტურიზმის ფაკულტეტი

148 ქამადაძე  დათო 187,5 1125 1312,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

149 ქამადაძე ანრი 926 199 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

150 ზოიძე მარიამ 325 0 325 ტურიზმის ფაკულტეტი

151 კალანდარიშვილი ანჟელა 498,5 340 838,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

152 ბოლქვაძე ელისაბედ 112,5 0 112,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

153 მიქელაძე მაკა 300 900 1200 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

154 შავაძე მარეხი 825 0 825 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

155 მიქელაძე ანა 772 350 1122 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

156 ანთაძე სოფიკო 562,5 0 562,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

157 ფარტენაძე ელისაბედ 125 1000 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

158 გორგაძე ვარდო 775 350 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

159 ნაგერვაძე ლია 525 600 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

160 ბერიძე მარიკა 1125 0 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

161 ქარცივაძე მიხეილ 650 0 650 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

162 ზოიძე თორნიკე 1125 0 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

163 შარაშიძე ნათია 676 0 676 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

164 ბერიძე ქრისტინა 187,5 0 187,5 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

165 ირემაძე ნინო 187,5 0 187,5 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

166 ხოზრევანიძე შორენა 262,5 300 562,5 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

167 კონცელიძე მირიან 750 0 750 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

168 მუკუტაძე სულხან 977,5 0 977,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

169 ჯორბენაძე ლაშა 885 0 885 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

170 თურმანიძე აჩიკო 375 0 375 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

171 ფალავანდიშვილი იაგო 275 0 275 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

172 ჯაფარიძე ლაშა 595 0 595 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

173 კომახიძე რიმა 1050 0 1050 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

174 ნიჟარაძე ნინო 887,5 0 887,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

175 საკანდელიძე ნიკა 1050 0 1050 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

176 იაკობაძე რეზო 1125 0 1125 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

177 პაქსაძე ზაალ 421,5 1500 1921,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი



178 ფუტკარაძე გურამ 325 800 1125 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

179 ბოლქვაძე როსტომ 1125 1125 2250 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

180 ბრუნჯაძე ლუკა 425 550 975 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

181 ირემაძე ჯემალ 1125 1125 2250 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

182 თავბერიძე ნიკა 325 0 325 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

183 ბოლქვაძე ივერი 825,5 0 825,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

184 ვაშაყმაძე გიორგი 779,5 400 1179,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

185 თურმანიძე ლიზა 287,5 200 487,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

186 ფუტკარაძე ხატია 325 800 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

187 გულიკი ლიკა 537,5 1000 1537,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

188 ბოლქვაძე თამუნა 262,5 0 262,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

189 კახაძე გოდერძი 438,5 199 637,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

190 დეკანაძე მარიკა 525 600 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

191 ბოლქვაძე მარიტა 947 0 947
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

192 შაინიძე სოფიკო 325 0 325
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

193 შარაშიძე ნინო 325 0 325
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

194 ბერიძე ნინი 1125 0 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

195 საგინაძე ლიკა 1125 0 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

196 გორგაძე მუხრან 500 0 500
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

197 შარაბიძე მარიამ 825 600 1425
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

198 ცეცხლაძე ირმა 1103 1249 2352
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი



199 სოლომონიძე ნინო 1125 0 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

200 ქათამაძე დამირი 1087,5 0 1087,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

201 სურმანიძე ბექა 1050 0 1050
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

202 გორგაძე მადლენა 1125 325 1450
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

203 გორგაძე სალომე 712,5 1050 1762,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

204 მახარაძე ლეილა 1125 1125 2250
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

N სტუდენტის სახელი და გვარი
პირადი 

ნომერი

2021-2022 

სასწავლო წლის 

გაზაფხულის 

სემესტრის 

დავალიანება

18.01.2022-დან 

15.04.2022-მდე 

პერიოდში 

გადახდილი 

თანხა

სულ 

საპატიებელ

ი 

დავალიანება

ფაკულტეტი

1 . გიორგი ხარაძე 1124 1125 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

2 მუშარბაძე ქეთევან 1125 1125 1125 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

3 წითელაძე სალომე 325 1125 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

4 კახიძე არსენ 187,5 212,5 212,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტები, რომლებმაც 2022 წლის 18 იანვრიდან („ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის (სწავლის საფასურის დავალიანების) გამო ბსუ-ს სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერების შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ 

ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 18 იანვრის N01-08/05 ბრძანების გამოცემის დღიდან) 2022 წლის აპრილის თვის ჩათვლით დაფარეს 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრის ჩათვლით დარიცხული სწავლის საფასურის დავალიანება და შემდგომ 2022 წლის 13 ივლისის ჩათვლით წარმოადგინეს განცხადებები და სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ბაზიდან გაცემული ცნობები/ამონაწერები



5 მალაყმაძე ანრი 1125 1125 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

6 ბლადაძე ინა 850 1125 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

7 შაინიძე ქრისტინა 0 738 738
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

8 მამისაიშვილი მირიან 1125 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

9 შაინიძე ქეთინო 0 500 500
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

10 ბერიძე ნიკა 1162,5 975 975
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

11 ქირია დიმიტრი 1125 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

12 ბრუნჯაძე ალბინა 575 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

13 შაინიძე მზია 1087,5 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

14 ირემაძე იამზე 1087,5 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

15 ირემაძე ნინო 1087,5 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

16 ქარცივაძე თამთა 1125 325 325
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

17 აბაშიძე თიკა 1124 1126 1126
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

18 აბაშიძე დარინა 1087,5 1162,5 1162,5
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

19 თურმანიძე გიგა 1087,5 1350 1350
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

20 გობაძე ნანა 1125 1125 1125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

21 ამანდა აბაშიძე 731,25 1125 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

22 გურანდა ქათამაძე 937 325,5 325,5 ტურიზმის ფაკულტეტი

23 სალომე თურმანიძე 1125 1125 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

24 თამრიკო სურმანიძე 0 287,5 287,5 ტურიზმის ფაკულტეტი



25 გოგა გაგლოშვილი 100 1250 1250 ტურიზმის ფაკულტეტი

26 ანა ვერულიძე 937,5 700 700 ტურიზმის ფაკულტეტი

27 იამზე შაინიძე 337,5 625 625 ტურიზმის ფაკულტეტი

28 სულხან პაქსაძე 562,5 325 325 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

29 გორგაძე ზურაბ 937,5 563 563 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

30 შაინიძე ნათია 0 525 525 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

31 თამთა პაქსაძე 0 1125 1125 იურიდიული და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტი

32 ონისე ჯოყილაძე 1012,5 1125 1125 იურიდიული და სოც. მეცნიერებათა ფაკულტეტი

N სტუდენტის სახელი და გვარი
პირადი 

ნომერი

დავალიანება 

სტატუსის 

შეჩერების/სწავ

ლის 

დასრულების 

18.01.2022-დან 

15.04.2022-მდე 

პერიოდში 

გადახდილი 

თანხა

სულ 

საპატიებელ

ი 

დავალიანება

ფაკულტეტი

1 ქამადაძე ზურაბ 2250 0 2250
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

2 ბერიძე იური 745 0 745
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

3 თამარ ჯგერენაია 975 0 975
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტი

4 ჯოიძე ქრისტინა 1010 1500 2510 ტურიზმის ფაკულტეტი

5 ანანიძე ვალენტინა 425 700 1125 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

6 გორგილაძე ანანო 2381,5 0 2381,5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

7 სიხარულიძე გიორგი 750 0 750 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

8 თაფლაძე თორნიკე 3924,5 380 4304,5 ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

9 ბონდო მახაჭაძე 2250 0 2250 ტურიზმის ფაკულტეტი

10 მელიქი თავართქილაძე 1125 0 1125 ტურიზმის ფაკულტეტი

11  მარიამ თურმანიძე 2625 0 2625 ტურიზმის ფაკულტეტი

ბსუ-ს კურსდამთავრებული და სტატუსშეჩერებული  სტუდენტები, რომლებსაც  2022 წლის 13 ივლისის ჩათვლით წარმოდგენილი აქვთ განცხადებები 

და სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ბაზიდან ცნობები/ამონაწერები
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