მომსახურების ხელშეკრულება
(საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევის თაობაზე)

ერთი მხრივ, შპს “ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი” (ს/ნ 4454348880)
რეგისტრირებული მისამართზე: ქ. ბათუმი, გენ. ა. აბაშიძის ქ. №14, (შემდგომში
წოდებული როგორც „სასწავლო უნივერსიტეტი“) წარმოდგენილი რექტორის ისმეთ
დინდარის სახით, ხოლო მეორე მხრივ, -------------------- (პასპ №---------) (შემდგომში
წოდებული როგორც - „სტუდენტი“) ვმოქმედებთ რა, მხარეთა თავისუფალი ნებისა და
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე
მომსახურების ხელშეკრულებას შემდეგზე,
მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება
1. ამ ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) სასწავლო უნივერსიტეტი - შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ
განსაზღვრული წესით ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიული
პირი, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო საქმიანობას
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;
ბ) სტუდენტი - პირი, რომელიც საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობითა და
სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესით ჩაირიცხა და სწავლობს
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
გ) სასწავლო წელი - სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი
სამართლებრივი აქტით დადგენილი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც
მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროცესი;
დ) სასწავლო სემესტრი - სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი
სამართლებრივი აქტით დადგენილი პერიოდი, რომელიც მოიცავს საშემოდგომო და
საგაზაფხულო სემესტრებს;
ე) აკადემიური რეგისტრაცია - რექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით
დადგენილ ვადაში სტუდენტის დარეგისტრირება საგანმანათლებლო პროგრამით
გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებზე/მოდულებზე;
დ) ფინანსური რეგისტრაცია - რექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით
დადგენილ ვადაში სასწავლო უნივერსიტეტთან მომსახურების ხელშეკრულების
დადება და სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი
ქვითრის წარმოდგენა;
ე) ECTS კრედიტი - ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტისათვის
საგანმანათლებლო პროგრამის კონკრეტული სასწავლო კურსის შესწავლისათვის
საჭირო დატვირთვას და რომლის მიღებაც შესაძლებელია სწავლის შედეგების
მიღწევის შემდეგ;
ვ) მარეგულირებელი აქტები - სასწავლო უნივერსიტეტის მმართველ სტრუქტურულ
ერთეულთა მიერ მიღებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, რომლის
შესრულებაც სავალდებულოა სტუდენტისათვის.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

1. წინამდებარე ხელშეკრულება არეგულირებს ურთიერთობას, რომელიც წარმოიშობა
სასწავლო უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის. სასწავლო უნივერსიტეტი
წინამდებარე ხელშეკრულებით უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის უმაღლესი
განათლების მიღების შესაძლებლობას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად, ხოლო სტუდენტი თანახმაა მიიღოს უმაღლესი განათლება სასწავლო
უნივერსიტეტისგან ამ ხელშეკრულებით დადგენილი საფასურის შესაბამისად.
2. სტუდენტი უმაღლეს განათლებას იღებს ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო
პროგრამა „მედიცინაზე“ (ინგლისურენოვანი პროგრამა).
მუხლი 3. მხარეთა უფლება მოვალეობები
1. სასწავლო უნივერსიტეტი ვალდებულია:
ა) მოიწვიოს სათანადო დარგის სპეციალისტები და უზრუნველყოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი სალექციო/ლაბორატორიული/პრაქტიკული კურსის
წარმართვა;
ბ) ხელი შეუწყოს სტუდენტის სამეცნიერო-კვლევით პროცესში ჩართვას;
გ) უზრუნველყოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლო უნივერსიტეტის
აღჭურვა, რომელიც აუცილებელია ხარისხიანი საგანმანათლებლო
პროცესის
წარმართვისათვის;
დ) შეუქმნას სტუდენტს ყველა პირობა საკუთარი ინტელექტუალური
შესაძლებლობების გამოსავლენად და განსავითარებლად;
ე) მიაწოდოს ინფორმაცია სტუდენტს საგანმანათლებლო პროგრამის და იმ სასწავლო
კურსების/მოდულების/სილაბუსების შესახებ, რომელიც უკვე დაარეგისტრირა
აკადემიური რეგისტრაციისას, ასევე გააცნოს სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული
მარეგულირებელი აქტები, რომელიც უშულოდ ეხება სასწავლო პროცესს;
ვ) დაიცვას სტუდენტის პერსონალური ინფორმაცია და არ გასცეს იგი მისი თანხმობის
გარეშე, კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა.
2. სასწავლო უნივერსიტეტი უფლებამოსილია:
ა) დაგეგმოს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა და სტუდენტის შეფასების წესი;
ბ) დაადგინოს სააუდიტორიო მეცადინეობისას სამედიცინო ხალათის ტარება;
გ) განსაზღვროს შიდა საუნივერსიტეტო რეგულაციები და დაადგინოს მისი
სავალდებულო მოქმედების წესი ხელშეკრულების მონაწილე მხარისთვის.
3. სტუდენტი ვალდებულია:
ა) რექტორის მიერ ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტით, ბრძანებით დადგენილ
ვადებში გაიაროს ფინანსური და აკადემიური რეგისტრაცია;
ბ) ისწავლოს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამით
გათვალისწინებული (სავალდებულო და არჩევითი) სასწავლო კურსები/მოდულები;
გ) სისტემატურად დაესწროს სასწავლო ცხრილით დადგენილ სააუდიტორიო
მეცადინეობებს და შეასრულოს საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსით
გათვალისწინებული სამუშაო;
დ) სისტემატურად ისარგებლოს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ მიწოდებული
ელექტრონული მართვის სისტემით (ელექტრონული ფოსტა, OIS-ის პროგრამა);
ე) მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში
(მათ შორის ხარისხის სამსახურის მიერ ორგანიზებულ გამოკითხვებში);
ვ) ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით გადაიხადოს სწავლის საფასური;
ზ) დაიცვას სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული მარეგულირებელი
აქტები;

თ) გაუფრთხილდეს სასწავლო უნივერსიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში
არსებულ შენობასა და მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას;
ი) შეასრულოს სხვა ვალდებულებები, შიდა მარეგულირებელი აქტებითა და
წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
4. სტუდენტი უფლებამოსილია:
ა) მიიღოს ხარისხიანი განათლება და ჩაერთოს სამეცნიერო კვლევებში;
ბ) ისარგებლოს სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზით,
ბიბლიოთეკით, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
გ) საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე სწავლის მეორე წლიდან
გადავიდეს სხვა უმაღლეს საგანმანათლბელო დაწესებულებაში და მოახდინოს
მისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო დაფინანსების გადატანა;
დ) აირჩიოს არჩევითი სასწავლო კურსი;
ე) მონაწილეობა მიიღოს საგანმანათლებლო პროგრამის დახვეწაში;
ვ) მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შემუშავებაში;
ზ) სურვილისამებრ, სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი წესის შესაბამისად,
ისარგებლოს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესაძლებლობით;
თ) მოითხოვოს, სასწავლო უნივერსიტეტის მარეგულირებელი აქტებით დადგენილი
სხვადასხვა სახის შეღავათებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ი) მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ მარეგულირებელი აქტების
შემუშავების პროცესში;
კ) შუამდგომლობით მიმართოს სასწავლო უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ
ერთეულს მარეგულირებელ დოკუმენტებში ცვლილება/დამატების შეტანის
მოთხოვნით, ან ახალი მარეგულირებელი დოკუმენტის შემუშავებით;
ლ)
აირჩიოს
წარმომადგენელი
ან/და
არჩეულ
იქნეს
სტუდენტურ
თვითმმართველობაში;
მ) მოითხოვოს ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია სტუდენტის
სტატუსის, მობილობის, აკადემიური მოსწრების, შეფასების და ა.შ., ასევე,
საგანმანათლებლო პროგრამისა და იმ სასწავლო კურსების/მოდულების სილაბუსების
შესახებ რომელიც უკვე დაარეგისტრირა აკადემიური რეგისტრაციისას.
მუხლი 4. სწავლის საფასურის გადახდის წესი
1. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში გაწეული საგანმანათლებლო
მომსახურების საფასური (ერთი აკადემიური წლისათვის) შეადგენს 7500 (შვიდი ათას
ხუთასი) აშშ დოლარის ექვივალენტ ლარში გადახდის დღეს არსებული კურსის
შესაბამისად.
2. სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში
სემესტრულად ორ ეტაპად, რექტორის ბრძანებით აკადემიური და ფინანსური
რეგისტრაციისთვის დადგენილ ვადებში. სწავლის სემესტრული საფასური არის ამ
მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული თანხის ნახევარი.
3. სტუდენტი ვალდებულია სწავლის საფასური გადაიხადოს ნაღდი (საფინანსო ეკონომიკურ
სამსახურში)
ან
უნაღდო
ანგარიშსწორებით
(წინამდებარე
ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით).
4. სწავლის საფასურის გადაუხდელობა, აკადემიური ან ფინანსური რეგისტრაციის
გაუვლელობა იწვევს სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას. სტატუსშეჩერებულ პირს არ
უბრუნდება გადახდილი სწავლის საფასური, მის მიერ გადახდილი თანხა ჩაითვლება
შესაბამისი სემესტრის მიხედვით სტუდენტის სტატუსის აღდგენისას.

5. სტუდენტს სტატუსი შეჩერებული აქვს 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, ამ ვადის
გასვლის შემდეგ სტუდენტს უწყდება სტატუსი. სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტს არ
უბრუნდება გადახდილი სწავლის საფასური ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
6. სტუდენტს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ვადებში უნარჩუნდება
ხელშეკრულებით დადგენილი საფასურის ოდენობა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
გადასახადი მცირდება) ხოლო სტატუსის აღდგენის წესით ჩარიცხვის და სტუდენტის
სტატუსის შეჩერების საფუძვლების აღმოფხვრის შემთხვევაში სტუდენტი იხდის
შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიმდინარე სასწავლო წლისათვის
დადგენილ სწავლის საფასურს.
7. სტუდენტის მიერ მისი მიზეზით სასწავლო კურსის გაუვლელობის ან კრედიტების
ვერ ათვისების შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია გაიაროს შესაბამისი
აკადემიური რეგისტრაცია და გადაიხადოს საგნის განმეორებით მოსმენის საფასური,
ერთი ECTS კრედიტის ღირებულება განისაზღვრება სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა
მარეგულირებელი აქტით.
8. ამ მუხლის მე-8 პუნქტში მითითებული წესი ასევე ვრცელდება მობილობით
(საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტიდან) წესით ჩარიცხულ/გადმოსულ
სტუდენტებზე.
9. მობილობის (საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტიდან) წესით გადმოსულ
სტუდენტს, სავალდებულო კრედიტების არ აღიარების შემთხვევაში, ვალდებულია
დაარეგისტრიროს საგნები და გადაიხადოს შესაბამისი კრედიტის ღირებულება.
10. სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავის
შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს გადახდის დამადასტურებელი
ქვითარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფინანსური ვალდებულება შეუსრულებლად
ჩაითვლება.
11. გაცვლითი სასწავლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტის სამართლებრივი
მდგომარეობა, ფინანსურ ნაწილში დარეგულირდება ცალკე შეთანხმების აქტით ან
ხელშეკრულებით მობილობის პროგრამის შესაბამისად.

მუხლი 5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტის საფუძვლები
1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 6 (ექვსი)
წლის განმავლობაში.
2. წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია სტუდენტის სტატუსის
შეწყვეტა. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) სტუდენტის პირადი განცხადება;
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება;
გ) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მობილობის წესით გადასვლა;
დ) სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 (ხუთი) წლის გასვლა;
ე) სტუდენტის ეთიკის კოდექსის ისეთი დარღვევა, რომელიც ითვალისწინებს
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტას;
ვ) ერთი და იმავე სასწავლო კურსის ზედიზედ სამჯერ მოსმენა და კრედიტების ვერ
ათვისება;
ზ) გარდაცვალება.
3. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ რექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტს, ბრძანებას. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა იწვევს ამ
ხელშეკრულების შეწყვეტას. წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტა არ გამორიცხავს

სტუდენტის
მიერ
ხელშეკრულებით
აღებული
ვალდებულებებისაგან
განთავისუფლებას.
4. რექტორის მიერ სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტით
გათვალისწინებული შედეგი დგება ბრძანების გამოცემიდან თორმეტი თვის შემდეგ.
დროის ამ მონაკვეთში სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტი
უფლებამოსილია ისარგებლოს მობილობის უფლებით. აღნიშნული წესი არ
ვრცელდება ამ მუხლის მეორე პუნქტის „გ“ და „ზ“ პუნქტებზე.
5. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახლა მოპოვება
დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 6. განსაკუთრებული პირობები
1. სასწავლო უნივერსიტეტი შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ არის
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად ავტორიზებული და აკრედიტირებული დაწესებულება.
2. სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა
და დადგენილი კრედიტების დაგროვების შემდგომ, სტუდენტზე გაიცემა დიპლომი,
სტუდენტს ენიჭება დიპლომირებული მედიკოსის კვალიფიკაცია.
3. სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დიპლომი აღიარებულია საქართველოში,
სასწავლო უნივერსიტეტი არ არის პასუხისმგებელი მის მიერ გაცემული დიპლომის
აღიარებაზე სხვა ქვეყანაში, რადგან ეს საკითხი სცდება სასწავლო უნივერსიტეტის
კომპეტენციას და დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის შიდა რეგულაციაზე.
მუხლი 7. ინტელექტუალური საკუთრება
1. ნაშრომს, რომლებიც წარმოადგენს ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი საქმიანობის
შედეგს, განურჩევლად ნაწარმოების დანიშნულებისა, ავკარგიანობისა, ჟანრისა,
მოცულობისა, გამოხატვის ფორმისა და საშუალებისა, რომელიც შეიქმნა სასწავლო
პროცესის
მიმდინარეობისას
სტუდენტის
მიერ
ვრცელდება
სასწავლო
უნივერსიტეტის საავტორო უფლებები თანაავტორობით.
მუხლი 8. კომუნიკაციის წესი
1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მხარეების მიერ გასაგზავნი
ინფორმაციები მიწოდებულ იქნება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, რომელსაც
სასწავლო უნივერსიტეტი ინდივიდუალურად აწვდის სტუდენტებს. სტუდენტი
ვალდებულია გამოიყენოს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ შექმნილი ელექტრონული
ფოსტა და გაეცნოს მიწოდებულ ინფორმაციას.
2. ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი ინფორმაცია ითვლება მიღებულად.

მუხლი 9. მხარეთა პასუხისმგებლობა
გამოყენებული სამართალი და განსჯადი სასამართლო
1.
ხელშეკრულებიდან
გამომდინარე
ნებისმიერი
დავა,
გადაწყდება
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, თუ ასეთი შეთანხმება ვერ მიიღწევა დავას
წყვეტს სასამართლო.

2. ამ ხელშეკრულების პირობები, ექვემდებარე საქართველოს კანონმდებლობასა და
იურისდიქციას. დავის წარმოშობის შემთხვევაში განსჯადი სასამართლო იქნება
ბათუმის საქალაქო სასამართლო.
3. სტუდენტის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისას მიმართოს სარჩელით
სასამართლოს ან განცხადებით „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
XVI1 თავით დადგენილ გამარტივებული წარმოების პროცედურას.
4. ამ მუხლის მესამე პუნქტით დადგენილი გამარტივებული წარმოების პროცედურა
გამოყენებული იქნება ფულადი ვალდებულების შესრულების მიზნით.
5. მხარეები თანხმდებიან, რომ სასამართლო დავის დროს, პირველი ინსტანციის
სასამართლოს მიერ სასწავლო უნივერსიტეტის სასარგებლოდ მიღებული
გადაწყვეტილება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად მიექცევა
დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად.
მუხლი 10. დასკვნითი დებულებანი
1. ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებები მხარეთა შორის წარმოიშობა
და ძალას იძენს ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან.
2. მხარეები ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ წინამდებარე
ხელშეკრულება არ შეიცავს ბუნდოვან დებულებებს და მასში ასახული პირობები
გამომდინარეობს მათი სურვილიდან, რომელიც მიღებულია გონივრული განსჯის
შედეგად, იძულების გარეშე.
3. საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე ხელშეკრულებით
რეგულირდება სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი აქტებით.
4. ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება შეიძლება შეტანილ იქნეს
მხოლოდ წერილობითი ფორმით. ცვლილებები ან დამატებები ხელშეკრულების
განუყოფელი ნაწილია და ძალაში შედის მხოლოდ მხარეთა ხელმოწერის შემდეგ.
5. სტუდენტის სტატუსისა და მობილობის შესახებ დებულება, ეთიკის კოდექსი,
პროგრამის განხორციელების წესი, ფაკულტეტის დებულება და სხვა სასწავლო
უნივერსიტეტის მარეგულირებელი აქტები, ასევე რექტორის
ბრძანებები,
ფაკულტეტის და აკადემიური საბჭოს დადგენილებები, რომელიც ეხება სასწავლო
პროცესს ან/და აწესრიგებს მხარეთა შორის არსებულ ურთიერთობებს წარმოადგენს
წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
6. ხელშეკრულების ხელმოწერიდან ნებისმიერ დროს ამ ხელშეკრულების რომელიმე
დებულების ძალადაკარგულად ცნობა საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო
გადაწყვეტილების ან სხვა გარემოების საფუძველზე, არ ახდენს გავლენას
წინამდებარე ხელშეკრულების სხვა დებულებების ნამდვილობაზე. მხარეები
კისრულობენ ვალდებულებას, ასეთ შემთხვევაში კეთილსინდისიერად აწარმოონ
მოლაპარაკებები, რათა ხელშეკრულებაში შეტანილ იქნეს ისეთი ცვლილებები,
რომლებიც შეძლებისდაგვარად შეინარჩუნებს მხარეთა თავდაპირველ მიზანს.
7. წინამდებარე ხელშეკრულებას შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ორი
თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარებად, რომელთაგან თითო
ეგზემპლარი გადაეცემა მხარეებს.

მუხლი 11. მხარეთა რეკვიზიტები

1. მხარეები ვალდებულნი არიან, დაუყოვნებლივ შეატყობინონ ერთმანეთს ამ
პუნქტში გათვალისწინებული რეკვიზიტების შეცვლის თაობაზე.
შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი,
ბათუმი”,
ს/კ445434888
ფაქტობრივი მისამართი: ქ. ბათუმი,
გენ. აბაშიძის ქ. №14/გენ. ა. აბაშიძის და
ბაგრატიონის ქუჩის კვეთა.
ელ. ფოსტა: Info@bauninternational.edu.ge
ელ. საიტი: bauinternational.edu.ge
საბანკო რეკვიზიტები:
ბანკი - იშ ბანკი;
ბანკის კოდი - ISBKGE22;
ანგ.ნომერი - GE12IS0000647311875006
ხელმომწერი: ისმეთ დინდარ
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