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დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა 
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

მერის 2022 წლის __  თებერვლის 
№_______________ ბრძანებით 

 
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს  

ბატონ ______________________________ 

 
 

                                                               განმცხადებელი:  

                                                                                                                              (სახელი/გვარი): 

 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

 

ბატონო __________, 

გავეცანი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამის „სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“, ღონისძიება „ლუკა ასათიანის 

სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“ ფარგლებში, გამოცხადებულ საკონ-

კურსო პირობებს, ვეთანხმები და სურვილი მაქვს მივიღო მონაწილეობა. 

გაცნობებთ,  რომ ვაკმაყოფილებ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის 

პირობებს და გთხოვთ, განიხილოთ ჩემი განცხადება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.      

შევსებული აპლიკაციის ფორმა და დებულებით გათვალისწინებული წარმოსადგენი 

დოკუმენტაცია თან ერთვის:  _______  ფურცელი. 

 

პატივისცემით, 

 

 

განმცხადებლის ხელმოწერა: 

 

თარიღი: 

 

 



აპლიკაციის   ფორმა  1 

1. კონკურსანტი:  

1.1. სახელი და გვარი: 

1.2. პირადობის ნომერი:  N 

2. მისამართი:  

2.1. ფაქტიური:  

2.2. იურიდიული: 

2.3. რეგისტრაციის თარიღი (მ.შ. შემოერთებული ტერიტორია): 

3. საკონტაქტო რეკვიზიტები: 

3.1. მობილური ტელეფონის ნომერი:  

3.2. ელფოსტა:  

4. უმაღლესი სასწავლებელი:  

4.1. სახელწოდება / დასახელება: 

4.2. მისამართი: 

4.3. ჩარიცხვის თარიღი: 

4.4. საფეხური (პირველი/ბაკალავრიატი  ან  მეორე/მაგისტრატურა): 

4.5. სემესტრი (საშემოდგომო ან საგაზაფხულო სემესტრი): 

4.6. კურსი: 

4.7. სწავლის სფერო / / საგანმანათლებლო პროგრამა: 

4.7.1. პრიორიტეტული (იხილეთ დანართი 1 / თან ერთვის): 

4.7.2. სხვა  დანარჩენი   (რომელიც არ შედის პრიორიტეტულის (დანართი 1) ჩამონათალში): 

4.8. ფაკულტეტი: 

4.9. სპეციალობა / კვალიფიკაცია: 

4.10. მიუთითეთ  თქვენი  აკადემიური  მოსწრების  მაჩვენებელი:  _ _  ქულა 
 

5. დამატებითი ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში - დაასახელეთ სხვა სახის ინფორმაცია, რაც, არაა მითითებული 
ზედა პოზიციებზე და მნიშვნელოვანია ინფორმაციულ - ანალიტიკური თვალსაზრისით): 

 
 
 

აპლიკაციის  ფორმა  2 

გ ა მ ო კ ი თ ხ ვ ა 
1. მოგწონთ  თუ  არა  ქვეპროგრამა (მოკლედ - კი ან არა): 

2. საჭიროებს  ცვლილებებს (მოკლედ დაასახელეთ, რა სახის ცვლილებებია თქვენი აზრით გასატარებელი): 

3. თქვენი    მოსაზრებები    /  კომენტარები    ქვეპროგრამასთან   დაკავშირებით  (არსებობის  შემთხვევაში,  გთხოვთ, 

მოკლედ და ლაკონურად გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები, კომენტარები, სურვილები  თუ  შენიშვნები): 
 
 
 
 
 



დანართი 1 

პრიორიტეტული  (და სხვა დანარჩენი)  სწავლის სფეროები  / /  საგანმანათლებლო პროგრამები 

1. პრიორიტეტული სწავლის სფეროები / საგანმანათლებლო პროგრამები:  
 01 / განათლება (0111 განათლების მეცნიერებები - 0111.1.1 განათლების მეცნიერებები; 0112 

სკოლამდელი განათლების მასწავლებლის მომზადება - 0112.1.1 სკოლამდელი განათლება; 0112.3.1 
სკოლამდელი აღზრდა; 0113 მასწავლებლის მომზადება საგნობრივი სპეციალიზაციის გარეშე - 
0113.1.1 სპეციალური განათლება (მასწავლებლის განათლება); 0114 მასწავლებლის მომზადება 
საგნობრივი სპეციალიზაციით - 0114.1.1 საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის განათლება); 

 02 / ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები (0222 ისტორია და არქეოლოგია - 0222.1.1 ისტორია; 
არქეოლოგია; 0223 ფილოსოფია და ეთიკა - 0223.1.1 ფილოსოფია; 0231 ენის დაუფლება - 0231.1.1 
აფხაზური ფილოლოგია (აფხაზური როგორც მეორე ენა);  0232 ლიტერატურა და ლინგვისტიკა - 
0232.1.1 ქართული ფილოლოგია;  0232.1.2 აფხაზური ფილოლოგია; 0232.2.4 ქართული 
ლიტერატურა/ქართული ლიტერატური ისტორია; 0288 ინტერდისციპლინური - 0288.1.3 
კულტურული მემკვიდრეობის კვლევები);  

 03 / სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია  (0311 ეკონომიკა - 0311.1.1 
ეკონომიკა;  0313 ფსიქოლოგია - 0313.1.1  ფსიქოლოგია;  0313.2.7 ბავშვთა და მოზარდთა 
ფსიქოლოგია; 0314 სოციოლოგია და კულტურის კვლევები - 0314.1.4 კულტურის კვლევები;  0322 
საბიბლიოთეკო, საარქივო კვლევები და ინფორმაციის მართვა - 0322.3.1 საბიბლიოთეკო საქმე);  

 04 / ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი (0413 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება - 0413.1.3 
საჯარო მმართველობა;  0413.2.5 სპორტის მენეჯმენტი;  0413.2.6 განათლების მენეჯმენტი;  0413.2.9 
ხელოვნების მენეჯმენტი;  0413.3.1 ღონისძიების ორგანიზება); 

 05 / საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა  (0511 ბიოლოგია - 0511.1.1 
ბიოლოგია / სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები; 0511.2.1 ბიომრავალფეროვნება; 0511.2.6 
სურსათის მეცნიერება;  0512 ბიოქიმია - 0512.1.2 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები ან/და 
ბიოტექნოლოგია;  0519 ბიოლოგიური და მასთან დაკავშირებული მეცნიერებები – 
არაკლასიფიცირებული -  0521.1.1 გარემოსმცოდნეობა; 0521.1.2 ეკოლოგია; 0531 ქიმია - 0531.1.1 
ქიმია;  0532 დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - 0532.1.2 გეოგრაფია (ფიზიკური);  0532.1.3 
გეოლოგია;  0533 ფიზიკა  - 0533.1.1 ფიზიკა;  0541 მათემატიკა - 0541.1.1 მათემატიკა;  0541.2.1 
გამოყენებითი მათემატიკა); 

 06 / ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები (0612 მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების 
დიზაინი და ადმინისტრირება - 0612.1.1 ინფორმაციული ტექნოლოგიები);  

 07 ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა (0711 ქიმიური ინჟინერია და პროცესები - 0711.2.1 ქიმიური 
და ბიოლოგიური ინჟინერია;   0712 გარემოს დაცვის ტექნოლოგია - 0712.1.1 გარემოს ინჟინერია;  
0712.3.1 შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები;  0714 ელექტრონიკა და 
ავტომატიზაცია - 0714.1.1 ელექტრონული ინჟინერია; 0714.1.2 კომპიუტერული ინჟინერია; 0715 
მექანიკა და ლითონის საქმე - 0715.1.1 მექანიკის ინჟინერია ან/და ტექნოლოგია; 0716.1.1 
სატრანსპორტო საშუალებების ინჟინერია/ტრანსპორტის ინჟინერია - 0716.1.5 საავტომობილო 
ტრანსპორტის ინჟინერია;  0719 ინჟინერია და საინჟინრო საქმე – არაკლასიფიცირებული - 0719.1.1 
საინჟინრო ფიზიკა;  0719.1.2 საინჟინრო გეოდეზია და გეოინფორმატიკა; 0719.1.6 აგროინჟინერია; 
0719.1.7 სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია; 0721 სურსათის გადამუშავება - 0721.1.1 
სასურსათო ტექნოლოგია;  0721.2.2 სურსათის უვნებლობა; 0724 სამთო საქმე და მოპოვება - 0724.1.1 
სამთო და გეოინჟინერია; 0724.2.1 საინჟინრო გეოლოგია; 0731 არქიტექტურა და ქალაქდაგეგმარება - 
0731.1.1 არქიტექტურა; 0731.1.2 ურბანული დაგეგმარება / ქალაქდაგეგმარება;  0731.2.3 
ლანდშაფტური არქიტექტურა;  0731.3.1 აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება; 0732 
მშენებლობა და სამოქალაქო ინჟინერია - 0732.1.1 მშენებლობის ინჟინერია;  0732.1.2 სამოქალაქო 
ინჟინერია;  0732.2.1 წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინჟინერია;  0732.2.2 წყლის ინჟინერია;  



0732.3.1 წყალმომარაგების სისტემების ექსპლუატაცია;  0732.3.2 წყალარინების სისტემების 
ექსპლუატაცია;  0788 ინტერდისციპლინური - 0788.1.1 მშენებლობის ინჟინერია და მენეჯმენტი; 

 08 / სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია (0811 მემცენარეობა და 
მეცხოველობა - 0811.1.1 აგრონომია;  0811.2.1 აგრობიოტექნოლოგია;  0811.2.3 მეცხოველეობა;  
0811.2.4 ორგანული სოფლის მეურნეობა;  0811.2.5 აგრობიზნესის მენეჯმენტი; 0811.2.6 
აგროეკოლოგია; 0811.2.7 სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია;  0811.2.8 აგროტექნოლოგია;  
0811.3.5 მევენახეობა;  0811.3.6 მებოსტნეობა;  0811.3.7 ცხენის მოვლა; 0812 მებაღეობა - 0812.1.1 
საბაღო-საპარკო მეურნეობა; 0812.3.1 მებაღეობა; 0821 მეტყევეობა -  0821.1.1 სატყეო საქმე;  0821.2.2. 
სატყეო მეცნიერება;  0821.3.1 სატყეო საქმე; 0841 ვეტერინარია - 0841.1.1 ვეტერინარია;   0841.3.1 
ვეტერინარია);  

 09 / ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა  (0912 მედიცინა - 0912.2.2 ეპიდემიოლოგია);   
 10 / მომსახურებები    (1014 სპორტი - 1014.1.1 სპორტი; 1015 მოგზაურობა, ტურიზმი და დასვენება - 

1015.2.1 კულტურული ტურიზმი).   
 

2. სხვა დანარჩენი სწავლის სფეროები / საგანმანათლებლო პროგრამები - იგულისხმება ყველა ის სწავლის 
სფეროები / საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც არ შედის პრიორიტეტული სწავლის სფეროების 
/ საგანმანათლებლო პროგრამების (პუნქტი 1.) ჩამონათვალში. 


