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შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” 

 

პროფესიული განათლების დეპარტამენტი 

 

ბრძანება №31-07/9 

ქ. ბათუმი                                                                                                                     23.08.2021  

2021 წელს ბნსუ-ს პროფესიული განათლების დეპარტამენტის საბაზო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღებისთვის აპლიკანტთა შერჩევის ფორმის, 

შეფასების თარიღისა და დროის  განსაზღვრის 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-6 მუხლის მე-5 პუნქტის, მე-6 მუხლის 

პირველი  და მე-2 პუნქტების შესაბამისად   

 

ვბრძანებ: 

1. 2021 წელს  ბნსუ-ს საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

მიღებისთვის აპლიკანტთა შერჩევის ფორმად განისაზღვროს შიდა ტესტირება და 

მოტივაციური გასაუბრება. 

2. ა.საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - გემბანის რიგითი მეზღვაურის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  დარეგისტრირებული აპლიკანტების 

შიდა შესარჩევი ტესტირება კომპიუტერული უზრუნველყოფით ჩატარდეს 

ეტაპობრივად მიმდინარე წლის 01 სექტემბრს  10:00 საათიდან 18:00 საათამდე;  

ბ. საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - გემბანის რიგითი მეზღვაურის 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  დარეგისტრირებული 

აპლიკანტებისათვის,  რომლებმაც გაიარეს შიდა შესარჩევი ტესტირება და მოიპოვეს 

გამსვლელი ქულა,  მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდეს ეტაპობრივად მიმდინარე 

წლის  04 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე; 

3. ა. სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - სამანქანე განყოფილების რიგითი   

მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  დარეგისტრირებული 

აპლიკანტების შიდა შესარჩევი ტესტირება კომპიუტერული უზრუნველყოფით 

ჩატარდეს ეტაპობრივად მიმდინარე წლის 02 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 

საათამდე;  

ბ. სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - სამანქანე განყოფილების რიგითი   

მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  დარეგისტრირებული 

აპლიკანტებისათვის,  რომლებმაც გაიარეს შიდა შესარჩევი ტესტირება და მოიპოვეს 

გამსვლელი ქულა,  მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდეს ეტაპობრივად მიმდინარე 

წლის  06 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე;  

4. საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ელექტროობაზე დარეგის-

ტრირებული აპლიკანტებისათვის მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდეს ეტაპობრივად 

მიმდინარე წლის 03 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე;  
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5. დაევალოს სტუდენტთა რეგისტრაციის, მონიტორინგისა და შეფასების სამსახურის 

ხელმძღვანელს ზურაბ ბაძაღუას: ა. აპლიკანტების შიდა შესარჩევი ტესტირებისა და 

მოტივაციური გასაუბრების  ჩატარების თარიღებისა და დროის განრიგის ასახვა   

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემაში. 

ბ. შეფასების თარიღების და დროის შესახებ აპლიკანტთა ინფორმირება შეფასების 

თარიღის დადგომამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღით ადრე სატელეფონო 

შეტყობინებით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

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

დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით 

7. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

     

 

     დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:                                             / ლ. ხვედელიძე/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


