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(ადმინისტრაციული კორპუსის III სართული, შეხვედრების ოთახში) ამა
წლის რვა ივლისს (08.07.2013). განცხადების წარმდგენი პირები უნდა
გამოცხადდნენ აკადემიურ საბჭოში ქვემოთ მითითებული დროის
შესაბამისად:
1100-დან 1400-ის ჩათვლით მოხდება იმ პირთა
განცხადების განხილვა
რომელთა რიგითი ნომერიც არის 1-დან 39-ის ჩათვლით, ხოლო 1400-დან 1630ის ჩათვლით მოხდება იმ პირთა განცხადების განხილვა რომელთა რიგითი
ნომერიც არის 40-დან 79-ის ჩათვლით. განცხადებების განხილვა წარიმართება
იმ რიგითობის პრინციპით, რომელიც დაფიქსირებულია განცხადებების
სარეგისტრაციო ჟურნალში.
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