
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა № №07-01/20 
 

                       ქ. ბათუმი                                                  20 აპრილი, 2022 წელი 

ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) 

საგანმანათლებლო პროგრამის ზოგიერთ კურსდამთავრებულთა (მე-3 ნაკადზე 

ჩარიცხული პირები) მე-12 სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდისაგან 

გათავისუფლებისა და დიპლომების სტანდარტული დანართებით პირობითი გაცემის 

შესახებ 

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

მე–10 მუხლის, ,,ბსუ-ს უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურის 

გადახდის წესის დამტკიცების  თაობაზე’ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2019 წლის 

22 ნოემბრის N07-01/47 გადაწყვეტილების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 

ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს 2021 წლის 8 თებერვლის საოქმო N27-05/3 

გადაწყვეტილების, ,,ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 

(ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველ ნაკადზე ჩარიცხული 

სტუდენტებისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების შემდგომ განსახორციელებელი ზოგიერთი 

ღონისძიების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 21 აპრილის N06-01/32 

დადგენილების, ,,ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 

(ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთა (პირველ 

ნაკადზე ჩარიცხული) მე-6 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდისაგან 

გათავისუფლებისა და დიპლომების სტანდარტული დანართებით პირობითი გაცემის 

შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 2 ივნისის N07-01/21 

გადაწყვეტილების, ,,ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 

(ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის ზოგიერთ კურსდამთავრებულთა 

(პირველ და მე-2 ნაკადზე ჩარიცხული) სწავლის საფასურის გადახდისაგან ნაწილობრივი 

გათავისუფლებისა და დიპლომების სტანდარტული დანართებით პირობითი გაცემის 

შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 22 ოქტომბრის N07-01/53 

გადაწყვეტილების, ,,ბსუ-ში დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან 

(ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ო ბ ი თ ი    ს ა ბ ჭ ო 



კალენდრის დამტკიცების, ამავე პროგრამის ზოგიერთი სტუდენტისთვის 2020-2021 

სასწავლო წლის ბოლოს კვალიფიკაციის მინიჭებისა და  სხვა საორგანიზაციო 

ღონისძიებების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 24 აგვისტოს N06-01/86 

დადგენილების (ასევე ამავე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 28 მარტის აკადემიური საბჭოს N06-01/27 დადგენილების), 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  საბჭოს 2022 წლის 04 

აპრილის N27-05/05 საოქმო გადაწყვეტილების (,,დიპლომირებული მედიკოსის“ 

პროგრამის სტუდენტთათვის კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე), ამავე ფაკულტეტის 

დეკანის 2022 წლის 08 აპრილის N369261 სამსახურებრივი ბარათის და 

წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

1. ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვანი) 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრში, ე.წ. მესამე ნაკადზე ჩარიცხული სტუდენტები (110 

კურსდამთავრებული - დანართი 1), რომლებსაც ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  საბჭოს 2022 წლის 04 აპრილის N27-

05/05 საოქმო გადაწყვეტილებით 11 სემესტრში შესრულებული საგანმანათლებლო 

პროგრამის მოთხოვნების გათვალისწინებით მიენიჭათ კვალიფიკაცია, 

განთავისუფლდნენ მე-12 სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდისაგან. 

2.  ბსუ-ს რექტორმა გამოსცეს ბრძანება წინამდებარე გადაწყვეტილების N1 დანართში 

აღნიშნულ კურსდამთავრებულებზე დიპლომების სტანდარტული დანართებით 

დამზადებისა და პირობითი გაცემის შესახებ, შესაბამისი კურსდამთავრებულის 

მიერ წარმოდგენილი განაცხადის საფუძველზე (შევსებული წინამდებარე 

გადაწყვეტილების დანართი 2-ის შესაბამისად).  

3. წინამდებარე გადაწყვეტილება ითარგმნოს ინგლისურ ენაზე და უზრუნველყოფილი 

იქნეს ბსუ-ს ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებულთათვის გაცნობა და მათ პირად საქმეებში განთავსება.  

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეებს, 

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტს, საფინანსო-

ეკონომიკურ დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს და სასწავლო პროცესის 

დეპარტამენტს.   

5. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობითი დადგენილი წესით, 

მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში  (ქ. 

ბათუმი, ს. ზუბალაშვილის ქ. N30). 

 

              წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

                                 პროფესორი                                                                       დ. ბარათაშვილი



,,ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) 

საგანმანათლებლო პროგრამის ზოგიერთ კურსდამთავრებულთა (მე-3 ნაკადზე 

ჩარიცხული პირები) მე-12 სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდისაგან 

გათავისუფლებისა და დიპლომების სტანდარტული დანართებით პირობითი 

გაცემის შესახებ“ 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2022 წლის 20 აპრილის 

N07-01/20 გადაწყვეტილების 

დანართი 1 

 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა: დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

One-cycle Educational Program: - Medical Doctor 

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის   ფაკულტეტის საბჭოს  2022 

წლის 04 აპრილის გადაწყვეტილების (ოქმი № 27-05/05) საფუძველზე 

მინიჭებული აკადემიური ხარისხი:  დიპლომირებული მედიკოსი 

Academic degree conferred in accordance with the BSU Natural Sciences and Health Care 

Faculty Council Decision (protocol № 27-05/05) of 04 April 2022: Medical Doctor 

 

№ 

გვარი, სახელი 

პირადი/P

assport 

Number 

დაბადებ

ის 

თარიღი/ 

Birth Date 

ჩარიცხვის 

ბრძანების  N 

თარიღი  

შენიშვნა 

ქართულად ინგლისურად     

 გვარი სახელი     

1 
ალავადჰი 

აბჰიშეკი 
ALAWADHI  

ABHISHEK N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

2 
ბჰალოდი ბჰარგავ 

ჯაგდიშბჰაი 
BHALODI  

BHARGAV 

JAGDISHBHAI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

3 ჩაკილამ ვენკათეშ CHAKILAM   

VENKATESH N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

4 
დესაი დიიპ 

პრაკაშბჰაი 
DESAI  

DEEP 

PRAKASHBHAI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 



5 
დესაი ნიშით 

ჰასმუკჰ 
DESAI  

NISHIT 

HASMUKH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

6 
ელიგეთი 

ანირუდჰ 
ELIGETI  

ANIRUDH 

 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

7 
გოსაი იაშნათჰ 

მანსუკჰნათჰ 
GOSAI  

YASHNATH 

MANSUKHNATH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

8 

ჰინგრაჯიია 

ნავდიიპ 

პრაფულბჰაი 

HINGRAJIYA  

NAVDEEP 

PRAFULBHAI  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

9 
ჯივანი მანთჰან 

ჯითენდრაბჰაი 
JIVANI  

MANTHAN 

JITENDRABHAI  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

10 
ჯივანი უმანგ 

რამეშ 
JIVANI  

UMANG RAMESH 

 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

11 
კაპადიია აბჰიშეკ 

რამეშბჰაი 
KAPADIYA  

ABHISHEK 

RAMESHBHAI  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

12 
ლავადიია მოჰილ 

ნარანბჰაი 
LAVADIYA  

MOHIL 

NARANBHAI  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

13 მეთი შივა METI  

SHIVA 

 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

14 
რაჩჩჰ საგარ 

ბჰავეშკუმარ 
RACHCHH  

SAGAR 

BHAVESHKUMA

R 

 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

15 შაიკ ამეერ ბაბუ SHAIK  

AMEER BABU 

 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

16 შარმა ვაიუნ SHARMA  

VAYUN N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

17 სინგჰ მოჰან SINGH  

MOHAN N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

18 
სისოდია 

დეეპენდრა კუმარ 
SISODIA  

DEEPENDRA 

KUMAR 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

19 ვივეკ მანი იადავ YADAV 

VIVEK MANI N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 



20 ბაბანი პრინცი BABANI  

PRINCE N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

21 არჯუნ  

ARJUN N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

22 
ადვანი ჩირაგ 

სურეშ 
ADWANI 

CHIRAG SURESH N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

23 ჩარუ  

CHARU N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

24 ჩაუჰან  არუნ CHAUHAN 

ARUN N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

25 
ჩოუდჰარი 

ბჰუვნეშ 
CHOUDHARY 

BHUVNESH N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

26 ჰარილალ პოოჯა HARILAL 

POOJA N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

27 ჯაისუალ სამარ 

JAISWAL SAMAR  N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

28 
ხან მოჰამმად  

შაჰრუხ 

KHAN MOHAMMAD 

SHAHRUKH  

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

29 ნეოგი შალმალი 

NEOGI SHALMALI  N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

30 
რაბადიია  

პავან დინეშბჰაი 

RABADIYA PAVAN 

DINESHBHAI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

31 
რაიიანი   

ჯაჰნავი რამეშ 

RAIYANI  JAHNAVI RAMESH N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

32 სადიია  

SADIYA 

 
N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

33 შუბჰამ კუმარ არია  

SHUBHAM KUMAR 
ARYA 

 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

34 იადავ მეენა 

YADAV MEENA N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 



35 ზობია შარიიფი 

 ZOBIA SHAREEF N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

36 ანსარი  ალთამაშ 

ANSARI ALTAMASH  N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

37 
ალიშა 

 
 

ALISHA N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

38 ბჰათთ გაურავ BHATT  GAURAV 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

39 ჩანდა  კავია CHANDA KAVYA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

40 
გაურ დაივიაბჰან 

სინგჰ 
GAUR 

DIVYABHAN 

SINGH 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

41 გუპთა სურბჰი GUPTA SURBHI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

42 კაუშიკ ლავ KAUSHIK LAV  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

43 პათელ ლალით PATEL LALIT 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

44 
პათელ ჰენალეე 

აშოკ 
PATEL HENALEE ASHOK 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

45 
პიჩეთი ამრუთჰა 

ვარშინი 
PECHETTI 

AMRUTHA 

VARSHINI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

46 
პოპური  ლაკშმი 

ბრავია 
POPURI 

LAKSHMI 

BHAVYA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

47 
რათჰორე  რაკშა 

სინგჰ 
RATHORE RAKSHA SINGH 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

48 
რათჰორე  

სუდჰანშუ 
RATHORE SUDHANSHU 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

49 
შივრაჯ სინგჰ 

 
  SHIVRAJ SINGH 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 



50 შარმა ნიკჰილეშ SHARMA NIKHILESH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

51 შარმა შუბჰამ SHARMA SHUBHAM 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

52 შარმა ვიკას SHARMA VIKAS 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

53 თაჰირ აიეშა TAHIR AYESHA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

54 
ადჰავ საკში 

ჩიმაჯი 
ADHAV SAKSHI CHIMAJI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

55 

ანსარი აფა ჯაბეენ 

გულამ 

 ნაბი 

ANSARI  
AFA JABEEN 

GULAM NABI  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

56 
ჩარფარე  რუმეზ 

ბაშირ აჰმედ 
CHARFARE 

RUMEZ BASHIR 

AHMED 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

57 
დესაი  შრუთი  

ვიკას 
DESAI SHRUTI VIKAS 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

58 

დევასაჰაიამ 

იესუდჰას 

კაუსელიადევი

 ააკაშ 

პრიიანი 

DEVASAHAY

AM  

YESUDHAS 

KAUSELYADE

VI      

AAKASH PRIYAN    

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

59 
გეჰლოთ ვედანთ 

სინგჰ 
GEHLOT VEDANT SINGH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

60 ჯოში აადითია JOSHI  AADITYA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

61 
კადამ აიშვარია 

სურეშ 
KADAM 

AISHWARYA 

SURESH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

62 
კანდარი 

 იაში   
KANDARI YASHI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

63 
კჰან მოჰამმედ 

სიბთაინ რაზა  
Khan  

MOHAMMED 

SIBTAIN RAZA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 



64 ხან ფარჰან KHAN FARHAN 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

65 
კოთკარ   შვეთა 

გორკშანათჰ 
KOTKAR 

SHWETA 

GORKSHANATH 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

66 კუმარ  რაჰულ   KUMAR RAHUL  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

67 კუმარ გოუთამ KUMAR GOUTAM  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

68 მიიდა  MEEDA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

69 
მინი რაჯენდრან 

სილპარაჯ 

MINI 

RAJENDRAN 
SILPARAJ 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

70 
პავასკარ  რაიაან 

აბდულ რაშიდ 
PAWASKAR 

RAYAAN ABDUL  

RASHID 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

71 
პილლაი შრუთი 

სუნილ 
PILLAI SHRUTI SUNIL 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

72 რანა  დეეკშა RANA DEEKSHA  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

73 შაიკჰ სანობარ SHAIKH SANOBAR 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

74 
სიდდავათამ 

დჰანუნჯაირედდი 
SIDDAVATAM 

DHANUNJAYRED

DY 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

75 თჰაკურ პრერნა THAKUR PRERNA 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

76 

უმამაჰესვარი 

ვიჯაიაკუმარ  

სუნილ მაჰეშ 

კუმარ 

UMAMAHESW

ARI 

VIJAYAKUMAR 

SUNIL MAHESH 

KUMAR 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

77 იადავ ფანით YADAV FANIT 
N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

78 
ანსარი მოჰამმად 

შაჰიდ 
ANSARI  

MOHAMMAD 

SHAHID 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 



79 
ბორლე მრუდულ 

განეშ 
BORLE 

MRUDUL 

GANESH 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

80 დჰაკად   აბჰიშეკ DHAKAD  ABHISHEK 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

81 
დჰაკერ რამან 

კუმარ 
DHAKER RAMAN KUMAR 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

82 გარგ აშუთოშ GARG ASHUTOSH 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

83 გარგ სულაბჰ GARG SULABH 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

84 
კადამბა შრეია 

სადაშივ 
KADAMBA 

SHREYA 

SADASHIV 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

85 მიშრა  მანსი MISHRA MANSI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

86 ნაგარ  საურაბჰ NAGAR SAURABH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

87 პენსალვარ შივამ PENSALWAR SHIVAM 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

88 პოშვალ დიიპაკ POSHWAL DEEPAK 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

89 
პრიიანკა 

 
 

PRIYANKA N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

90 
რათჰორე 

სარვადამან სინგჰ 
RATHORE 

SARVADAMAN 

SINGH 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

91 

 
შარმა ჩანდრაკანთ SHARMA CHANDRAKANT 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

92 შარმა ჩინამაი SHARMA CHINAMAY 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

93 სინგჰ ანანია SINGH ANANYA 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 



94 უდაივალ ანანდ UDAIWAL ANAND 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

95 
აჰმედ აბდულ 

აზიზ 
 

AHMED ABDUL 

AZIZ 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

96 
ჩავდა კავითა  

მაჰენდრაბჰაი 
CHAVDA 

KAVITA 

MAHENDRABHA

I 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

97 დიქსით  ლაკშია DIXIT LAKSHYA 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

98 
ფაიზ კჰან  

 
  FAIZ KHAN 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

99 კჰან საშა KHAN SASHA 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

10

0 

კორადია კანიშკ 

როჰითკუმარ 
KORADIA 

KANISHK 

ROHITKUMAR 

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 

10

1 
კუმარ  ვეევეკ KUMAR VEEVEK  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

10

2 

მაკადიია ჰემ 

ნილეშ 
MAKADIYA HEM NILESH 

N01-09/34, 

 08 თებერვალი 

2017 

 

10

3 
მოდი   თანუჯ MODI TANUJ  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

10

4 
მოჰამმად ფაიზან   

MOHAMMAD 

FAIZAN 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

10

5 
პანჩალ  რიდჰალ PANCHAL RIDHAL 

N01-09/11, 

  18 იანვარი, 

2017 

 

10

6 

პატელ  შივამ 

მოჰანბჰაი 
PATEL  

SHIVAM 

MOHANBHAI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

10

7 

შაკია გოვინდ 

სინგჰ 
SHAKYA GOVIND SINGH  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

10

8 
შარმა საჩინ SHARMA SACHIN   

N01-09/11, 

 18 იანვარი, 

2017 

 



10

9 

საიედ სამაირა 

რაშიდ 
SYED 

SAMAIRA 

RASHID  

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

11

0 

ვეკარიია    

ნიკუნჯ ვინუბჰაი 
VEKARIYA 

NIKUNJ 

VINUBHAI 

N01-09/939, 

 30 დეკემბერი 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,,ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) 

საგანმანათლებლო პროგრამის ზოგიერთ კურსდამთავრებულთა (მე-3 ნაკადზე 

ჩარიცხული პირები) მე-12 სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდისაგან 

გათავისუფლებისა და დიპლომების სტანდარტული დანართებით პირობითი 

გაცემის შესახებ“ 

 

დანართი 2 

კურსდამთავრებულის განაცხადი 

(დიპლომის სტანდარტული დანართით მიღების თაობაზე) 

               20.04.2022 წელი         

1. მე, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (შემდეგში ,,უნივერსიტეტი“ ან ,,ბსუ“) დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებული ------------------------------------------------- (შემდეგში - 

,,კურსდამთავრებული“), რომელსაც ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 

ჯანდაცვის ფაკულტეტის 2022 წლის 4 აპრილის გადაწყვეტილებით მომენიჭა 

კვალიფიკაცია და დაგეგმილი მაქვს უახლოეს პერიოდში ჩასატარებელ საკვალიფიკაციო 

გამოცდაში მონაწილეობის მიღება, რისთვისაც გთხოვთ დააჩქაროთ ჩემი დიპლომის 

სტანდარტული დანართით დამზადებისა და გაცემის პროცედურა.  

2. ვადასტურებ, რომ ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციამ გამაცნო ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2022 წლის 20 აპრილის 

N07-01/20 გადაწყვეტილების შინაარსი, რომელიც ეხება მე-12 სემესტრის საფასურის 

გადახდისაგან გათავისუფლებას. 

3. ვადასტურებ, რომ უნივერსიტეტის მიერ ინფორმირებული ვარ, რომ კვლავ გაურკვეველია 

და დასაზუსტებელია 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ბსუ-ში 

ჩარიცხული სტუდენტების, მათ შორის ჩემი, ბსუ-ში სწავლის პერიოდში სწავლის 

საფასურის გადახდის საკითხი (არ არის იდენტიფიცირებული კომპანიის მიერ 

უნივერსიტეტში ჩარიცხული თანხებიდან კონკრეტული კურსდამთავრებულის მიერ 

სწავლის საფასურის გადახდის ფაქტი). 

4. ზემოაღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ვაცხადებ თანხმობას 

სტუდენტს, უნივერსიტეტსა და შესაბამის კომპანიებს შორის (ბსუ-ს დიპლომირებული 

მედიკოსის ინგლისურენოვან პროგრამაზე სწავლით დაინტერესებული პირების 

მოზიდვის თაობაზე უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის მეორე მხარე) 

სადაო საკითხის გადაწყვეტის პროცესში თანამშრომლობაზე და აქედან გამომდინარე 



მოგმართავთ წინამდებარე განცხადებით, დიპლომის სტანდარტული დანართის 

დაჩქარებული წესით, პირობითი გაცემის თაობაზე. 

5. ჩემი მხრიდან თანამშრომლობა (კომუნიკაცია) შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც 

წინამდებარე შეთანხმებაში აღნიშნული საკონტაქტო ინფორმაციის/საშუალებების 

მეშვეობით, პირისპირ შეხვედრით ან/და დისტანციურად, პირადად ან/და ჩემი 

წარმომადგენლის მონაწილეობით. 

6. უნივერსიტეტის მიერ განმემარტა, რომ ჩემი ამ განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში 

ჩემი წარმომადგენლის მიერ ჩემი დიპლომის სტანდარტულ დანართთან ერთად მიღება 

შესაძლებელია კანონმდებლობითი დადგენილი წესით დადასტურებელი 

მინდობილობის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება, როგორც ბსუ-ს დიპლომის 

მიღებაზე, ასევე წინამდებარე განაცხადში აღნიშნული თანამშრომლობის პროცესში 

მონაწილეობის უფლებამოსილების მინიჭების (დავალების) შესახებ. 

კურსდამთავრებულის მინდობილი პირის მონაწილეობა, შესაბამისი მინდობილობის 

საფუძველზე). 

7. უნივერსიტეტის მიერ განმემარტა, რომ ჩემთან კომუნიკაცია (თანამშრომლობა) მოხდება 

ამ განაცხადში აღნიშნული საკონტაქტო/პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებით (მათი 

ცვლილების შემთხვევაში ვკისრულობ ვალდებულებას წარმოვადგინო შესაბამისი 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ). 

8. ჩემთვის ცნობილია, რომ წინამდებარე განაცხადში ჩემ მიერ აღნიშნული პირობის 

დარღვევის შემთხვევაში უნივერსიტეტი მიმართავს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ ზომებს. 

9. იხილეთ წინამდებარე განაცხადზე თანდართული ჩემი ან/და ჩემი წარმომადგენლის 

საკონტაქტო/პერსონალური ინფორმაცია:  

 

,,კურსდამთავრებულის“ 

ან/და მისი წარმომადგენლის 

საკონტაქტო/პერსონალური 

მონაცემები: 

კურსდამთავრებულის  

მონაცემები 

 

კურსდამთავრებულის 

წარმომადგენლის 

მონაცემები 

 

სხვა საკონტაქტო 

პირი, ოჯახის 

წევრი ან/და სხვა 

(მიუთითეთ 

სტატუსი) 

სახელი    

გვარი      

პასპორტის ნომერი    

რეგისტრაციის ზუსტი 

მისამართი (ქვეყანა, ქალაქი, 

დასახლება, რეგიონი, 

   



მისამართი, სახლის/ბინის N) 

ფაქტობრივი საცხოვრებელის 

ზუსტი მისამართი (ქვეყანა, 

ქალაქი, დასახლება, რეგიონი, 

მისამართი, სახლის/ბინის N) 

  

 

 

საკონტაქტო ტელეფონი     

ელექტრონული ფოსტა    

სოციალური ქსელი (ქსელში 

რეგისტრირებული სახელი), 

არსებობის შემთხვევაში 

   

სხვა, დამატებითი 

ინფორმაცია 

კურსდამთავრებულის 

შეხედულებით 

   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------  

(კურსდამთავრებულის/მინდობილი პირის სახელი, გვარი და ხელმოწერა) 

 

 


