
ოქმიოქმიოქმიოქმი    №№№№8888    

სსიპსსიპსსიპსსიპ    ----    ივანეივანეივანეივანე    ჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილის    სახელობისსახელობისსახელობისსახელობის    თბილისისთბილისისთბილისისთბილისის    სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო    უნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტის    

იურიდიულიიურიდიულიიურიდიულიიურიდიული    ფაკულტეტისფაკულტეტისფაკულტეტისფაკულტეტის    სტუდენტურისტუდენტურისტუდენტურისტუდენტური    თვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობის    არჩევნებისარჩევნებისარჩევნებისარჩევნების    

საორგანიზაციოსაორგანიზაციოსაორგანიზაციოსაორგანიზაციო    კომიტეტისკომიტეტისკომიტეტისკომიტეტის    სხდომასხდომასხდომასხდომა    

11 ოქტომბერი 2021 წელი 

შეხვედრა ჩატარდა დისტანციურად, პლატფორმა ZOOM-ის საშუალებით. 

 

დღისდღისდღისდღის    წესრიგიწესრიგიწესრიგიწესრიგი    

საკითხისაკითხისაკითხისაკითხი    1. 1. 1. 1. სხდომისსხდომისსხდომისსხდომის    თავმჯდომარისთავმჯდომარისთავმჯდომარისთავმჯდომარის    არჩევაარჩევაარჩევაარჩევა    

სხდომის წარმართვის მიზნით სხდომაზე დასახელდა თავმჯდომარის კანდიდატურად უტა 

ხარბედია. 

მსჯელობისას გამოითქვა მოსაზრება, თავმჯდომარე არჩეულიყო ერთჯერადად, ცალკეული 

სხდომის გაძღოლის უფლებამოსილებით. 

კენჭისყრის შედეგი: 

გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად. 

დაადგინესდაადგინესდაადგინესდაადგინეს::::    

11 ოქტომბრის სხდომის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს უტა ხარბედია.  

საკითხისაკითხისაკითხისაკითხი    2. 2. 2. 2. სხდომისსხდომისსხდომისსხდომის    მდივნისმდივნისმდივნისმდივნის    არჩევაარჩევაარჩევაარჩევა    

ოქმის შედგენის მიზნით, სხდომის მდივნის კანდიდატურად დასახელდა გურანდა 

ქართველიშვილი. 

ამასთან, შემოთავაზებულ იქნა წინადადება, რომ სხდომის მდივანიც, მსგავსად 

თავმჯდომარისა, არჩეულიყო ერთჯერადად, ცალკეული სხდომის ოქმის შედგენის 

უფლებამოსილებით. 

კენჭისყრისკენჭისყრისკენჭისყრისკენჭისყრის    შედეგიშედეგიშედეგიშედეგი::::    

გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად. 

დაადგინესდაადგინესდაადგინესდაადგინეს::::    

11 ოქტომბრის სხდომის მდივნად არჩეულ იქნეს გურანდა ქართველიშვილი.  

საკითხისაკითხისაკითხისაკითხი    3. 3. 3. 3. თსუთსუთსუთსუ    იურიდიულიიურიდიულიიურიდიულიიურიდიული    ფაკულტეტისფაკულტეტისფაკულტეტისფაკულტეტის    თვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობის    არჩევნებისარჩევნებისარჩევნებისარჩევნების    შედეგებისშედეგებისშედეგებისშედეგების    

დამტკიცებადამტკიცებადამტკიცებადამტკიცება    

2021 წლის 10 ოქტომბერს თსუ იურიდიულ ფაკულტეტზე გაიმართა სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნები, electionrunner-ის პლატფორმის გამოყენებით, რომლის 

შედეგების მიხედვითაც გამოვლინდა თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური 



თვითმმართველობის დელეგატთა ვინაობა. ცესკომ მომართა კომიტეტს მიღებული 

შედეგების დასამტკიცებლად.  

ცესკოს მიერ წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, დელეგატები უნდა გამხდარიყვნენ: 

I I I I კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. ნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზ    ბაქრაძებაქრაძებაქრაძებაქრაძე    

2.2.2.2. თამართამართამართამარ    მაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილი    

3.3.3.3. ანაანაანაანა    მურღულიამურღულიამურღულიამურღულია    

4.4.4.4. საბასაბასაბასაბა    შუბლაძეშუბლაძეშუბლაძეშუბლაძე    

5.5.5.5. ქეთევანქეთევანქეთევანქეთევან    გეთიაშვილიგეთიაშვილიგეთიაშვილიგეთიაშვილი    

II II II II კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. სერგისერგისერგისერგი    ჯავახიაჯავახიაჯავახიაჯავახია    

2.2.2.2. მარიამმარიამმარიამმარიამ    მებონიამებონიამებონიამებონია    

3.3.3.3. მაიამაიამაიამაია    ომანაძეომანაძეომანაძეომანაძე    

4.4.4.4. საბასაბასაბასაბა    ბასილაძებასილაძებასილაძებასილაძე    

5.5.5.5. მარიამმარიამმარიამმარიამ    არჯევანიძეარჯევანიძეარჯევანიძეარჯევანიძე    

III III III III კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ეკალაძეეკალაძეეკალაძეეკალაძე    

2.2.2.2. ირაკლიირაკლიირაკლიირაკლი    არიშვილიარიშვილიარიშვილიარიშვილი    

3.3.3.3. მამუკამამუკამამუკამამუკა    ჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძე    

4.4.4.4. ანიანიანიანი    ჭყოიძეჭყოიძეჭყოიძეჭყოიძე    

5.5.5.5. ვასიკოვასიკოვასიკოვასიკო    მესხიმესხიმესხიმესხი    

IV IV IV IV კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. მარიამმარიამმარიამმარიამ    სარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილი    

2.2.2.2. შოთაშოთაშოთაშოთა    იასაშვილიიასაშვილიიასაშვილიიასაშვილი    

3.3.3.3. ირაკლიირაკლიირაკლიირაკლი    ვაჩნაძევაჩნაძევაჩნაძევაჩნაძე    

4.4.4.4. მერაბმერაბმერაბმერაბ    დობორჯგინიძედობორჯგინიძედობორჯგინიძედობორჯგინიძე    

5.5.5.5. გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ლომსიანიძელომსიანიძელომსიანიძელომსიანიძე    

ამასთანავე, ცესკოს მონაცემების მიხედვით, ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში უნდა 

ყოფილიყვნენ: 

I I I I კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. ნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზ    ბაქრაძებაქრაძებაქრაძებაქრაძე    

2.2.2.2. თამართამართამართამარ    მაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილი    

II II II II კურსიკურსიკურსიკურსი        

1.1.1.1. სერგისერგისერგისერგი    ჯავახიაჯავახიაჯავახიაჯავახია    

2.2.2.2. მარიამმარიამმარიამმარიამ    მებონიამებონიამებონიამებონია    



    

III III III III კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ეკალაძეეკალაძეეკალაძეეკალაძე    

2.2.2.2. ირაკლიირაკლიირაკლიირაკლი    არიშვილიარიშვილიარიშვილიარიშვილი    

3.3.3.3. მამუკამამუკამამუკამამუკა    ჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძე    

IV IV IV IV კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. მარიამმარიამმარიამმარიამ    სარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილი    

2.2.2.2. შოთაშოთაშოთაშოთა    იასაშვილიიასაშვილიიასაშვილიიასაშვილი    

 

კენჭისყრისკენჭისყრისკენჭისყრისკენჭისყრის    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::    

გადაწყვვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად. 

დაადგინესდაადგინესდაადგინესდაადგინეს::::    

ცესკოს მიერ წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის 

სტუდენტური თვითმმართველობის დელეგატები გახდნენ: 

I I I I კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. ნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზ    ბაქრაძებაქრაძებაქრაძებაქრაძე    

2.2.2.2. თამართამართამართამარ    მაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილი    

3.3.3.3. ანაანაანაანა    მურღულიამურღულიამურღულიამურღულია    

4.4.4.4. საბასაბასაბასაბა    შუბლაძეშუბლაძეშუბლაძეშუბლაძე    

5.5.5.5. ქეთევანქეთევანქეთევანქეთევან    გეთიაშვილიგეთიაშვილიგეთიაშვილიგეთიაშვილი    

II II II II კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. სერგისერგისერგისერგი    ჯავახიაჯავახიაჯავახიაჯავახია    

2.2.2.2. მარიამმარიამმარიამმარიამ    მებონიამებონიამებონიამებონია    

3.3.3.3. მაიამაიამაიამაია    ომანაძეომანაძეომანაძეომანაძე    

4.4.4.4. საბასაბასაბასაბა    ბასილაძებასილაძებასილაძებასილაძე    

5.5.5.5. მარიამმარიამმარიამმარიამ    არჯევანიძეარჯევანიძეარჯევანიძეარჯევანიძე    

III III III III კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ეკალაძეეკალაძეეკალაძეეკალაძე    

2.2.2.2. ირაკლიირაკლიირაკლიირაკლი    არიშვილიარიშვილიარიშვილიარიშვილი    

3.3.3.3. მამუკამამუკამამუკამამუკა    ჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძე    

4.4.4.4. ანიანიანიანი    ჭყოიძეჭყოიძეჭყოიძეჭყოიძე    

5.5.5.5. ვასიკოვასიკოვასიკოვასიკო    მესხიმესხიმესხიმესხი    

IV IV IV IV კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. მარიამმარიამმარიამმარიამ    სარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილი    



2.2.2.2. შოთაშოთაშოთაშოთა    იასაშვილიიასაშვილიიასაშვილიიასაშვილი    

3.3.3.3. ირაკლიირაკლიირაკლიირაკლი    ვაჩნაძევაჩნაძევაჩნაძევაჩნაძე    

4.4.4.4. მერაბმერაბმერაბმერაბ    დობორჯგინიძედობორჯგინიძედობორჯგინიძედობორჯგინიძე    

5.5.5.5. გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ლომსიანიძელომსიანიძელომსიანიძელომსიანიძე    

ამასთანავე, ცესკოს მონაცემების მიხედვით, ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში იქნებიან 

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ქვემოთ ჩამოთვლილი 

დელეგატები: 

I I I I კურსიკურსიკურსიკურსი    

1.1.1.1. ნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზნიკოლოზ    ბაქრაძებაქრაძებაქრაძებაქრაძე    

2.2.2.2. თამართამართამართამარ    მაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილიმაზანიშვილი    

II II II II კურსიკურსიკურსიკურსი        

3.3.3.3. სერგისერგისერგისერგი    ჯავახიაჯავახიაჯავახიაჯავახია    

4.4.4.4. მარიამმარიამმარიამმარიამ    მებონიამებონიამებონიამებონია    

    

III III III III კურსიკურსიკურსიკურსი    

5.5.5.5. გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ეკალაძეეკალაძეეკალაძეეკალაძე    

6.6.6.6. ირაკლიირაკლიირაკლიირაკლი    არიშვილიარიშვილიარიშვილიარიშვილი    

7.7.7.7. მამუკამამუკამამუკამამუკა    ჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძეჩხეიძე    

IV IV IV IV კურსიკურსიკურსიკურსი    

8.8.8.8. მარიამმარიამმარიამმარიამ    სარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილისარქისაშვილი    

9.9.9.9. შოთაშოთაშოთაშოთა    იასაშვილიიასაშვილიიასაშვილიიასაშვილი    

 

თავმჯდომარე   უ. ხარბედია 

მდივანი  გ.ქართველიშვილი 

    

    

 


