
1 

 

 

 

 

 

 

                                

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 

 

b r Z a n e b a  №1/155 

     ქ. თელავი                                                                                                                  16 აპრილი 2015 წ. 

 

2015 სასწავლო წელს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  პროფესიულ  პროგრამებზე  აპლიკანტების ჩარიცხვის შესახებ 

 

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

პუნქტის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 

სექტემბრის N122/ნ-ე ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის“- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - 

წესდების  მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  სსიპ შეფასებისა  და  გამოცდების  

ეროვნული  ცენტრის 2015  წლის  08 აპრილის დირექტორის    N54/15 ბრძანების „2015 

წლის გაზაფხულზე პროფესიული ტესტირების საფუძველზე პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების 

მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე“  და  უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის (16.04.2015წ N222) წარდგინების  

საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 

 

1. ჩარიცხულ იქნან იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 2015 სასწავლო წელს  პროფესიულ  პროგრამებზე  ქვემოთ 

ჩამოთვლილი  აპლიკანტები: 

 

1. პროფესიული  პროგრამა - თექის  ხელოსანი III საფეხური: 

 

1. აბრამიშვილი  ლელა; 

2. გოგოლაძე-ღარიბაშვილი  თამარ; 

3. გოდერძიშვილი  ლიანა; 
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4. მაისურაძე  ანა; 

5. მსუქნიშვილი  ინგა; 

6. ნახუცრიშვილი  მაია; 

7. რაინაული  ნათია; 

8. რუაძე  მანანა; 

9. ხმალაძე  ქეთევანი; 

10. ჯღუთაშვილი  ქეთევან. 

 

2. პროფესიული  პროგრამა - ფარმაცევტის  თანაშემწე   V  საფეხური: 

 

1. აივაზოვი  თეა; 

2. ბაგრატაშვილი  ეკატერინე; 

3. ბაჩიაშვილი  ლია; 

4. ბედმანიკაშვილი  სოფიო; 

5. ბერიკიშვილი  ნინო; 

6. ბოტკოველი  ეკა; 

7. ბოტკოველი  მაკა; 

8. გიგაშვილი  იზა; 

9. დავითაშვილი  რუსუდან; 

10. ელიზბარაშვილი  ნანა; 

11. ვარდიაშვილი  ლელა; 

12. ველიაშვილი  თეონა; 

13. თილიძე  სოფო; 

14. იაშვილი  მარიამი; 

15. იაშვილი  სალომე; 

16. კორნიენკო  ეთერი; 

17. ლაიბურიშვილი  ქეთევანი; 

18. ლარცულიანი  გიგა; 

19. ლეგაშვილი  მარიამი; 
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20. მერაბიშვილი  ირაკლი; 

21. მეტრეველი  მარიამი; 

22. მოდებაძე  მაკა; 

23. მუსტაფაევა  ნაირა; 

24. ოთარაშვილი  ანა; 

25. პავლიაშვილი  მარი; 

26. პაპოშვილი  ნინო; 

27. პაპუნაშვილი  თამარი; 

28. პეტრიაშვილი  თამარი; 

29. ჟონჟოლაძე  ანა; 

30. რევაზიშვილი  მედეა; 

31. საყვარელიძე  ეკატერინე; 

32. სოზაშვილი  მარი; 

33. ტოჩილაშვილი  მარიამი; 

34. ფარსადანიშვილი  ეკატერინე; 

35. ღვინიაშვილი  მარიამი; 

36. ღვინიაშვილი-ჩხიკვიშვილი  თინათინ; 

37. ღოღელიშვილი  ანა; 

38. ყარაულაშვილი  ანუკი; 

39. შავაძე  ნიკა; 

40. შიოშვილი  მირანდა; 

41. შოშიაშვილი  ანნა; 

42. ჩაქიაშვილი  ნინო; 

43. ჩეკურიშვილი  თინათინი; 

44. ციხესაშვილი  სობურ; 
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45. წიქარაძე  ეკატერინე; 

46. ჭედია  მაია; 

47. ხახუტაშვილი  მარი; 

48. ხახუტაშვილი  ნანა; 

49. ხახუტაშვილი  ხათუნა; 

50. ჯაშიაშვილი  მარიამი. 

2. დაევალოთ უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა და ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანებს აცნობონ ბრძანების 

პირველ პუნქტში ჩამოთვლილ  აპლიკანტებს პროფესიულ პროგრამებზე  ჩარიცხვის 

შესახებ; 

3. დაევალოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება; 

4. დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციულ ტექნოლოგიების სამსახურს წინამდებარე 

ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე; 

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე; 

6.  ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში 

თელავის რაიონულ სასამართლოში  (მისამართი: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის  

გამზირი  №41). 

 

 

                       უნივერსიტეტის რექტორი                                         ირმა შიოშვილი 

 

 

 

 


