
დანართიN1 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

№ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო  პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ბიოლოგია 1

2.
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და 
ბიოტექნოლოგია

1

3. გეოგრაფია 1

4. გეოლოგია 1

5. ეკოლოგია 1

6. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 1

7. კომპიუტერული მეცნიერება 1

8. მათემატიკა 1

9. ფიზიკა 1

10. ქიმია 1

11.
კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-
ფრანგული)

1

12.
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
ელექტრული ინჟინერია

5

13.
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
კომპიუტერული ინჟინერია                              

5

14.
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
ქიმია/ბიოქიმია

5

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

№ საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები 20

2. მაგისტრატირის საგანმანათლებლო პროგრამები 20

3. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 20

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/science/uebav6oegzbbgodth/bachelor/biotech/


პროგრამა

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

№ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ბიზნესის ადმინისტრირება 15

2. ეკონომიკა 10

3. ტურიზმი 10

4. ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი) 30

№ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო  პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1.
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 
(ქართულ-რუსულენოვანი)

15

№ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 
(ინგლისურენოვანი)

5

2. სოციალური მუშაობა 5
3. პოლიტიკის მეცნიერება 2
4. სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 2
5. საზოგადოებრივი გეოგრაფია 2
6. დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 5

№ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ბიზნესის ადმინისტრირება 5

2. ეკონომიკა 5

3. ტურიზმი 5



იურიდიული ფაკულტეტი

N ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. სამართალი 20

2. საერთაშორისო სამართალი 20

მედიცინის ფაკულტეტი

N
საგანმანათლებლო  პროგრამები

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ერთსაფეხურიანი მედიცინა (ინგლისურენოვანი) 150

2. ერთსაფეხურიანი მედიცინა 15

3. სტომატოლოგია 30

4. ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი) 30

N მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. სამართალი 10

2. საერთაშორისო სამართალი 5

3. საჯარო მმართველობა 10

4. მიგრაციის მართვა 5

5. ევროპისმცოდნეობა 10

N მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა  (ინგლისურენოვანი) 12



ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

N ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

1. ფსიქოლოგია 2


