
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანებაN01-08/22 

ქ. ბათუმი                                                                                                  13  ივნისი  2012 წ.  

 

რსუ–ს გამოცდებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში 2011-2012 სასწავლო 

წლის გაზაფხულის სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესიების  ორგანიზებულად 

ჩატარებისათვის გასატარებელ  ღონისძიებათა შესახებ 

 

   „უმაღლესი განათლების შესახებ“  საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 მუხლის, 

რსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 22 იანვრის №05 დადგენილებით 

დამტკიცებული ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და 

უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის, 

აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის №33 დადგენილებით  დამტკიცებული 

„რსუ–ს ზეპირი და წერითი სახის გამოცდების ჩატარების დებულების, რსუ-ს 

რექტორის 2012 წლის 07 ივნისის  №01-08/21 ბრძანებისა  და   რსუ-ს გამოცდებისა და 

უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრის უფროსის, ივდით დიასამიძის 2012 წლის 12 

ივნისის №1938 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 
1.  რსუ–ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2011-2012 

სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ძირითადი საგამოცდო სესიები  

ჩატარდეს გამოცდებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრში  2012 წლის 14 

ივნისიდან  5 ივლისის ჩათვლით  პერიოდში დანართი 1–ის შესაბამისად; 

2. გამოცდების ჩატარების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით 

დაინიშნონ   მეთვალყურეები  დანართი 2-ის შესაბამისად;  

3. საგამოცდო პროცესში მონაწილე პერსონალმა იხელმძღვანელოს ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და უნარ–

ჩვევების შეფასების ცენტრის დებულებითა და  „რსუ–ს ზეპირი და წერითი 

სახის გამოცდების ჩატარების დებულებით. 

4. ინფორმაცია (განრიგი) ტესტური გამოცდების ჩატარების შესახებ  

გამოქვეყნდეს რსუ–ს ვებ-გვერდზე, ფაკულტეტებისა და კანცელარიის 

საინფორმაციო დაფებზე, საჯარო გამოცხადების მიზნით;   

5. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

რექტორის მოადგილე       ირაკლი ბარამიძე 
  



დანართი #1

თარიღი დრო

საგნის
კოდი საგნის დასახელება ფაკულტეტი სპეციალობა კურსი მასწავლებელი

10-00 სთ 277 მენეჯმენტის საფუძვლები-2 სოციალური ფინანსები 1კ პ.აროშიძე

277 მენეჯმენტის საფუძვლები-2 სოციალური მენეჯმენტი 1კ პ.აროშიძე
277 მენეჯმენტის საფუძვლები-2 სოციალური საბუღალტრო აღრიცხვა 1კ პ.აროშიძე

220 ბოტანიკა აგრარული ტექნ აგროეკოლოგია  1კ ო.შაინიძე
220 ბოტანიკა აგრარული ტექნ აგრონომია 1კ ო.შაინიძე
220 ბოტანიკა აგრარული ტექნ სატყეო საქმე 1კ ო.შაინიძე

373 აგროეკოლოგია-2 აგრარული ტექნ აგროეკოლოგია  3კ დ.ჯაში
394 ტექნიკური კულტურები აგრარული ტექნ აგრონომია 3კ შ.ლომინაძე
395 ტყეთმოწყობა-2 აგრარული ტექნ სატყეო საქმე 3კ ვ.პაპუნიძე
398 შინაგან დავადებათა დიაგნოსტიკა-2 განათლების მედიცინა 3კ ჯ.ლეჟავა

278 მეტეოროლოგია და კლიმატოლოგია-2 განათლების გეოგრაფია 1კ ს.ხორავა
278 მეტეოროლოგია და კლიმატოლოგია-2 განათლების გეოგრაფია 2კ ს.ხორავა
388 პროექტების მართვა სოციალური მენეჯმენტი 3კ ი.ჩხაიძე

11-30 სთ 408 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი სოციალური სამართალმცოდნეობა  3კ დ.გაბაიძე

237 ზოგადი ფსიქოლოგიაა განათლების დაწყებითი განათლება 1კ რ.ბერიძე
240 თანამედროვე ფიზიკის საფუძვლები განათლების ფიზიკა 1კ ნ.ღომიძე;

15-30 სთ 361 დაზღვევის საფუძვლები სოციალური ფინანსები 2კ ა.ცინცაძე

345 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია-1 სოციალური ფსიქოლოგია 1კ რ.ბერიძე
345 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია-1 სოციალური ფსიქოლოგია(მინორი) რ.ბერიძე
371 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია-2 სოციალური ფსიქოლოგია 2კ რ.ბერიძე
384 მსოფლიო პოლიტიკური სისტემები სოციალური საერთაშორისო ურთიერთობები 3კ ი.გორგილაძე

314 სკოლათმცოდნეობა განათლების დაწყებითი განათლება 1კ ნ.მაკარაძენ.მამულაძე
376 ბავშვის განვითარების დარღვევები სოციალური ფსიქოლოგია 3კ ქ.ბერიძე

14-00 სთ 410 მიკროორგანიზმთა და მცენარეთა ეკოლოგია განათლების ეკოლოგია 2კ ი.დიასამიძე

413 მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია განათლების ქიმია 3კ თ.ხარიბავა
391 სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვები-1 საინჟინრო ტექნ. სამთო და გეოინჟინერია 3კ ი.აბაშიძე
366 მსოფლიო ცივილიზაციები სოციალური საერთაშორისო ურთიერთობები 2კ ზ.ბურკაძე

14-00 სთ სუბტროპიკული  კულტურები აგრარული ტექნ აგრონომია 1კ რ.ჯაბნიძე

228 ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა საინჟინრო ტექ. ტრანსპორტი 1კ ო.ჯანელიძე
368 სამშენებლო მასალები საინჟინრო ტექნ. მშენებლობა 2კ თ.ჯოჯუა
378 დისკრეტული შეტყობინების გადაცემა საინჟინრო ტექნ. ტელეკომუნიკაცია 3კ ე.ხალვაში
386 ნავთოისა და გაზის მოპოვებისა და საბადოს დამუსავების ტექნოლოგია საინჟინრო ტექნ. სამთო და გეოინჟინერია 3კ ნ.მამულაიშვილი

10-00 სთ 226 ეკონომიქსი II სოციალური ფინანსები 1კ ნ.წიკლაშვილიპ.ჩაგანავა

226 ეკონომიქსი II სოციალური მენეჯმენტი 1კ ნ.წიკლაშვილიპ.ჩაგანავა
226 ეკონომიქსი II სოციალური საბუღალტრო-მარკეტ. 1კ ნ.წიკლაშვილიპ.ჩაგანავა

283 ნიადაგმცოდნეობა აგრარული ტექნ აგროეკოლოგია  1კ შ.ლომინაძე
283 ნიადაგმცოდნეობა აგრარული ტექნ აგრონომია 1კ შ.ლომინაძე
385 მცენარეთა დაცვა აგრარული ტექნ აგროეკოლოგია  3კ გ.ჩხუბაძე

თურქული ენა B.1.1 განათლების თურქული ფილოლოგია 3კ ლ.თანდილავა
თურქული ენა B.1.1 განათლების თურქეთისმცოდნეობა 3კ ლ.ჭყონია

412 იმუნოლოგიის საფუძვლები განათლების სტომატოლოგია 2კ ლ.ახვლედიანი

227 ეკონომიქსი II (ტურიზმი) ტურიზმი ტურიზმი - 1  1კ პ.ჩაგანავა;გ.მამულაძე
227 ეკონომიქსი II (ტურიზმი) ტურიზმი ტურიზმი - 2  1კ პ.ჩაგანავა;გ.მამულაძე

365 მოლეკულური ფიზიკა განათლების მათემეტიკა 2კ ზ.გამიშიძე
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387 ოპტიკა განათლების ფიზიკა 3კ ზ.გამიშიძე

274 მარკეტინგის საფუძვლები-2(ტურიზმის) ტურიზმი ტურიზმი - 1  1კ გ.მამულაძე;მ.დიასამიძე
274 მარკეტინგის საფუძვლები-2 (ტურიზმის) ტურიზმი ტურიზმი - 2  1კ გ.მამულაძე;მ.დიასამიძე

14-00 სთ 273 მარკეტინგის საფუძვლები-2 სოციალური ფინანსები 1კ გ.მამულაძე

273 მარკეტინგის საფუძვლები-2 სოციალური მენეჯმენტი 1კ გ.მამულაძე
273 მარკეტინგის საფუძვლები-2 სოციალური საბუღალტრო აღრიცხვა 1კ გ.მამულაძე

10-00 სთ 259 ინგლისური ენა B1.2.1 (ინგ) განათლების ინგლისური ფილოლოგია 1კ ზ.გვარიშვილი;

223 გერმანული ენა A2 განათლების გერმანული ფილოლოგია 1კ ნ.ჩაჩავა
338 ქართველოლოგიის შესავალი განათლების ქართული ფილ. 1კ შ.მახაჭაძე; რ.ხალვაში
360 გერმანული ენა-2 განათლების გერმანული ფილოლოგია 2კ ნ.ახვლედიანი; ი.თურმანიძე
377 გერმანული ენა-3 განათლების გერმანული ფილოლოგია 3კ ი.დავითაძე;მ.დუმბაძე
396 ფრანგული ენა-3 განათლების ფრანგული ფილოლოგია 3კ ნ.სურგულაძე

339 ქართული ენა(დაწყებითი) განათლების დაწყებითი განათლება 1კ ნ.ფარტენაძე
370 ფრანგული ენა-2 განათლების ფრანგული ფილოლოგია 2კ ნ.აბაშიძე
403 ბავშვთა ასაკის კლინიკური  პაროდონტოლოგია და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დავადებები-2 განათლების სტომატოლოგია 5კ მ.ბაქრაძე

15-30 სთ 362 ინგლისური ენა-2 განათლების ინგლისური ფილოლოგია 2კ ჟ.გუმბარიძეც.გამცემლიძე

10-00 სთ 363 ლიტერატურის თეორია-2 განათლების ქართული ფილოლოგია 2კ ნ.ტრაპაიძე

372 ძველი ქართული ლიტერატურა განათლების ქართული ფილოლოგია 2კ რ.ხალვაში
383 მსოფლიო მეურნეობის გეოგრაფია განათლების გეოგრაფია 3კ მ.ფუტკარაძე

14-00 სთ 392 სკოლათმცოდნეობა (მინორი) განათლების დაწყევითი (მინორი) ნ.მაკარაძე;ნ.მამულაძე

15-30 სთ 379 ინგლისური ენა-3 განათლების ინგლისური ფილოლოგია 3კ ნ.ქათამაძელ.თავაძე

10-00 სთ 374 ახალი ქართული ენა-2 განათლების ქართული ფილოლოგია 3კ მ.ფაღავა;ნ.ფარტენაძე;მ.კიკვაძე

401 პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დავადებები ბავშვთა ასაკში-2 განათლების სტომატოლოგია 4კ მ.ბაქრაძე
402 უახლესი ქართული ლიტერატურა განათლების ქართული ფილოლოგია 4კ მ.ჩოხარაძე;ი.შამილიშვილი

14-00 სთ 269 ლიტერატურის თეორია 1 განათლების ქართული ფილ. 1კ ნ.ტრაპაიძე

369 სტომატოლოგიურ დავადებათა პროფილაქტიკა განათლების სტომატოლოგია 2კ მ.ბაქრაძე
375 ბავსვთა ასაკის ენდოდონტია-2 განათლების სტომატოლოგია 3კ მ.ბაქრაძე

389 საგადასახადო საქმე-1 სოციალური ფინანსები 3კ ვ.ველურიძე
390 საგადასახადო საქმე-2 სოციალური ფინანსები 3კ ბ.ბოლქვაძე

397 ყბა სახის ტრამვატოლოგია განათლების სტომატოლოგია 3კ ვ.ჩანტლაძე
406 კლინიკური ყბა სახის ქირურგია-2 განათლების სტომატოლოგია 5კ ვ.ჩანტლაძე

400 იმუნოლოგია განათლების ბიოლოგია 4კ ლ.ახვლედიანი
400 იმუნოლოგია განათლების ბიოლოგია (მინორი) ლ.ახვლედიანი
404 გულსისძარღვთა  სისტემის ქირურგიული დავადებები განათლების მედიცინა 5კ კ.ქაშიბაძე; ე.დიასამიძე4
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