
მფ-2-№01-19-15.11.16 

შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” 

 

პროფესიული განათლების დეპარტამენტი 

 

ბრძანება №31-07/10 

    ქ. ბათუმი                                                                                                            23.08.2021 

 

2021 წელს საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღებისთვის    

აპლიკანტთა შერჩევის მიზნით საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ  

 

,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 ივლისის N42/ნ 

ბრძანების პირველი მუხლით დამტკციებული ,,პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესის და პირობების“, ბნსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა  და პირობების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის და  მე-18 

მუხლის პირველი  პუნქტის შესაბამისად   

ვბრძანებ: 

 

1. საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - გემბანის რიგითი მეზღვაურის,   

სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - სამანქანე განყოფილების რიგითი   

მეზღვაურის და ელექტროობის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  

მიღებისთვის აპლიკანთა გასაუბრების საფუძველზე შერჩევის მიზნით დამტკიცდეს 

საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:  

ა. საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - გემბანის რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა: 

1. ლალი ხვედელიძე - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.  ზურაბ ახალაძე - პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი; 

3. ია ვერულიძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, კომისიის წევრი, 

კომისიის მდივანი; 

4.  ზურაბ  ბაძაღუა - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, კომისიის წევრი; 

5.  დიას ჯალაღანია - დამსაქმებელი. 

ბ. სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - სამანქანე განყოფილების რიგითი 

მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა:   

1. ლალი ხვედელიძე - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.  ავთანდილ გაბუნია - პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი; 

3. ია ვერულიძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, კომისიის წევრი, 

კომისიის მდივანი; 

4.  ზურაბ  ბაძაღუა - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, კომისიის წევრი; 

5. დიას ჯალაღანია - დამსაქმებელი. 

გ. საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ელექტროობა: 
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1. ლალი ხვედელიძე - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე; 

2.  შოთა ბარამიძე - პროგრამის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი; 

3. ია ვერულიძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, კომისიის წევრი, 

კომისიის მდივანი; 

4.  ზურაბ ბაძაღუა - პროფესიული განათლების მასწავლებელი, კომისიის წევრი; 

5.  დიას ჯალაღანია - დამსაქმებელი. 

2. წინამდებარე ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ კომისიას დაევალოს 

გასაუბრების საფუძველზე აპლიკანტთა შერჩევა მოქმედი კანონმდებლობისა და ,,შპს 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის  პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესის და პირობების“ გათვალისწინებით.  

3. ეს ბრძანება განთავსდეს ბნსუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე მისი  საჯაროობისა და 

დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

4. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.          

 

 

 

     დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:                                             / ლ. ხვედელიძე/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


