


ბ) განცხადება (დანართი № 4) 
გ) მაგისტრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი 

დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (2017 წელს კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა 

აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე, ბსუ-ს კურსდამთავრებულთათვის ბსუ-ს მიერ 
დამოწმებული დიპლომის ასლი); 

დ) ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი 
(სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული); 

ე) პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი; 

ვ) 2 ფოტოსურათი ზომით 3X4–ზე და ელექტრონული ვერსია CD დისკზე; 
ზ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში); 

თ) სადოქტორო კვლევითი პროექტის მოკლე ანოტაცია და სავარაუდო სამეცნიერო 
ხელმძღვანელის თანხმობა (დანართი№5) 

ი) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის 
ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

კ) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს შესაბამისი სადოქტორო პროგრამა. 
4. დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდეს ბსუ-ს  საგამოცდო ცენტრში  

(ტექნოლოგიური ფაკულტეტის კორპუსი, მისამართი - ბათუმი, ფიროსმანის ქ. 12) შემდეგი 

განრიგით: 
4.1. გამოცდა უცხო ენაში - 2017 წლის 1 სექტემბერს (გამოცდის დაწყების დრო 1000 საათი); 
4.1. 1. გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს 2017 წლის 4  სექტემბერს; 

4.1.2. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება განხორციელდეს 2017 წლის 5 სექტემბერს, 
ბსუ-ს კანცელარიის მიერ; 

4.1.3. საპრეტენზიო განცხადებებს პასუხი გაეცეს  2017 წლის 6 სექტემბერს. 

4.2. გასაუბრება/გამოცდა სპეციალობაში - 2017 წლის 7 სექტემბერს 
(გამოცდის/გასაუბრების დაწყების დრო: 1000 საათი): 

4.2.1. გასაუბრების/გამოცდის შედეგები გამოცხადდეს 2017  წლის 8 სექტემბერს; 

4.2.2. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება განხორციელდეს 2017 წლის 11 სექტემბერს, 
ბსუ-ს კანცელარიის მიერ; 

4.2.3. საპრეტენზიო განცხადებებს პასუხი გაეცეს 2017  წლის 12 სექტემბერს. 
5. გასაუბრებაზე/გამოცდაზე დასასწრებად კონკურსანტმა უნდა იქონიოს პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. 
6.  სპეციალობაში მისაღები გამოცდების/გასაუბრების ჩატარების მიზნით შეიქმნას 

კომისიები სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით № 6 დანართის შესაბამისად. 

7. უცხო ენაში მისაღები გამოცდების ჩატარების მიზნით შეიქმნას  კომისიები № 7 
დანართის შესაბამისად. 

8. დოქტორანტობის კანდიდატთა მიღების პროცედურასთან დაკავშირებით 

წარმოშობილი პრეტენზიების განხილვის მიზნით შეიქმნას საპრეტენზიო კომისია № 8 
დანართის შესაბამისად. 

9. ამ დადგენილებით შექმნილ კომისიებს და საპრეტენზიო კომისიას ეთხოვოთ „ბსუ-ს  

დოქტორანტურის დებულების“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის №19 
დადგენილებისა და წინამდებარე ბრძანების შესაბამისად თავიანთი უფლებამოსილების 
განხორციელება. 





2017-2018 სასწავლო წელს ბსუ-ს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის 

განსაზღვრის შესახებ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 7 ივლისის №63 

დადგენილების 

 

დანართი 1. 

 

 
 

№ სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

რაოდენობა 

1. ბიოლოგია 2 

2. ბიოორგანული ქიმია 1 

3. განათლება 7 

4. ფიზიკა 2 

5. გეომეტრია-ტოპოლოგია 1 

6. ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

7. ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 3 

8. ეკონომიკა 2 

9. არქეოლოგია 3 

10. ლიტერატურათმცოდნეობა 4 

11. ლინგვისტიკა 3 

12. ისტორია 3 

 

 

 

 

 

 

 


























	sadoqtoro brzaneba.pdf
	??????? dok.pdf

