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 შპს    ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმის ავტორიზაციის შესახებ
 

დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ფორმაში ასახული ინფორმაციის, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
დაწესებულების მიერ წარდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის,
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე
დაინტერესებული მხარის მიერ დაფიქსირებული პოზიციის შესწავლის, შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-12 მუხლის, „უმაღლესი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 56  მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 56  მუხ2 3

ლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტის, 79-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-3 პუნქტის, მე-4 პუნქტის, მე - 5 პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტის და 88 - ე მუხლის პირველი პუნქტის, 103-ე მუხლის შესაბამისად,
 

საბჭომ გადაწყვიტა:
 
1. შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმს (ს/კ:445434888) 6 წლის ვადით მიენიჭოს
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (უნივერსიტეტი), ერთი წლის ვადაში
ანგარიშის წარმოდგენის პირობით და სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა
განესაზღვროს 450-ით.
2. შპს ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმს მიენიჭოს უფლებამოსილება, განახორციელოს
დანართით გათვალისწინებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები.
3. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 24 ივნისს.
4. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2021 წლის 08
ივლისის №689396 სხდომის ოქმის №01 ნაწილი და უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა შპს ბაუ ინთერნეიშენალ
უნივერსითი ბათუმის შესახებ ცნობილი იქნას გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილებად.
5. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრება კანონით დადგენილი წესით, შესაძლებელია მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში,
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სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი,
მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2 ან ქ. თბილისის სამოქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი №64.
 
 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
მოადგილე
ზარანდია თამარ

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
ტეფნაძე დავით



 
 
 

 
 

 

დანართი 1.  
# პროგრამის დასახელება სწავლების 

ენა 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

(კვალიფიკაციის 

კოდით) 

ECTS პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/  

აკრედიტებული) 

 

შესაბამისი 

გადაწყვეტილების 

თარიღი და 

ნომერი1 

პროგრამის 

განხორციელების 

ადგილი 

*სტუდენტთა 

დასაქმების 

მაჩვენებელი 

*კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების მაჩვენებელი 

კვალიფიკაციის 

შესაბამისად  

*კურსდამთავრ

ებულთა 

დასაქმების 

მაჩვენებელი 

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლა 

1 მედიცინა ინგლისური 

0912.1.1. 

დიპლომირებული 

მედიკოსი 

360 აკრედიტებული 
N58 

27 მარტი 2020 

ქ. ბათუმი 

ფრიდონ 

ხალვაშის ქ. N237 

3% - - 

2 სტომატოლოგია ინგლისური 

0911.1.1 
დიპლომირებული 

სტომატოლოგი 

300 ახალი - 

ქ. ბათუმი 

ფრიდონ 

ხალვაშის ქ. N237 

- - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 იმ შემთხვევაში, თუ აკრედიტაცია მინიჭებულია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გარდა სხვა აკრედიტაციის მიმნიჭებელი ორგანიზაციის მიერ, მიუთითეთ მისი 

დასახელება 

*შენიშვნა: უსდ-ს შეუძლია დასაქმების მაჩვენებლები პროგრამების ნაცვლად წარმოადგინოს მიმართულებების მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, სქოლიოში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი მითითება 

**შენიშვნა: მონაცემების ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების ჭრილში წარმოსადგენად საჭიროებისამებრ გააკეთეთ ცხრილების კოპირება 
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