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არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის რექტორის 

 
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 1/93 

ქ.თელავი                                                                                                 28 თებერვალი 2013 წ. 
   
საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის 
გაზაფხულის სემესტრში გადმომსვლელ სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ 

 

  `უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის თ) ქვეპუნქტის, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების, 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  (28.02.2013წ. N 
255) წარდგინების, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
ელექტრონული პორტალის მონაცემების და ამავე ცენტრის რეესტრის წარმოების, 
აპოსტილისა და ლეგალიზაციის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 26 თებერვლის N 
70243 წერილის საფუძველზე 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ  
 

1. ჩარიცხულ იქნან იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სხვადასხვა 
უმაღლესი სასწავლებლიდან 2012-2013  სასწავლო წლის გაზაფხულის 
სემესტრში გადმომსვლელი შემდეგი სტუდენტები: 
 

№ სახელი, გვარი 
პირადობის 
მოწმობის 

№ 
საფეხური/ სკოლა/ პროგრამა/ სემესტრი 

1. გიორგი გაგნიძე 01019057616 ბაკალავრიატი/აგრარულ მეცნიერებათა/ 
/აგროეკოლოგია/VIII სემესტრი 
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№ სახელი, გვარი 
პირადობის 
მოწმობის 

№ 
საფეხური/ სკოლა/ პროგრამა/ სემესტრი 

2. ბექა ხუცურაული 20001061808 
 

ბაკალავრიატი/ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა/ ეკოლოგია/IVსემესტრი 

3. ნინო მეგრელიშვილი 20001062721 
 

ბაკალავრიატი/ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა/ ეკოლოგია/IVსემესტრი 

4. ვლადიმერ 
როსეფაშვილი 

25001037792 
 

ბაკალავრი/აგრარულ მეცნიერებათა/ 
სასურსათო  ტექნოლოგია/ IVსემესტრი 

5. თამარ კიკონიშვილი 01027058496 
 

ბაკალავრიატი/აგრარულმეცნიერებათა/აგროტ
ექნოლოგია/VIIIსემესტრი 

6. სოფიკო სესიტაშვილი 40001022751 
 

ბაკალავრიატი/ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა/ 
ქართული ენა და ლიტერატურა/ VIIIსემესტრი 

7. გიორგი გიორგაძე 20001006162 
 

ბაკალავრიატი/სოციალურ მეცნიერებათა, 
ბიზნესისა და სამართლის/ბიზნესის 
ადმინისტრირება/VIსემესტრი 

8. მედეა შენგელია 48001005709 
 

დოქტორანტურა/სოციალურ მეცნიერებათა, 
ბიზნესისა და სამართლის/ეკონომიკის თეორია 
/  IVსემესტრი 

 
2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
3. დაევალოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარება. 
4. დაევალოს საქმის წარმოებისა და საკადროს საკითხთა სამსახურს ბრძანების 

დეკანატებისთვის გაცნობა. 
5. ბრძანება საჯარო გაცნობის მიზნით გამოიკრას უნივერსიტეტის 

საინფორმაციო დაფაზე და  განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-
გვერდზე. 

6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან  1 თვის 
განმავლობაში თელავის რაიონულ სასამართლოში; (მის: ქ.თელავი  დ. 
აღმაშენებლის N41) 

 
 
 
 
             უნივერსიტეტის რექტორი                                     /თინათინ ჯავახიშვილი/ 


