
N
სტრუქტურული 

ერთეული
თანამდებობა ვაკანსია

ადმინისტრაციული  

აქტი - რექტორის 

ბრძანება, 

ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 

ბრძანება

სახელი, გვარი
დაკავებული 

თანამდებობა

ადმინისტრაციული აქტი - 

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება , 

ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 

ბრძანება, შრომითი 

ხელშეკრულება

ასოცირებული 

პროფესორი
2 104/01-01. 06.07.2015 წ

დადგ. 122/2015 30.11.2015                      

დადგ. 11/2016 10.02.2016

პროფესორი 1 60/01-01. 14.04.2016წ იოსებ ხელაშვილი პროფესორი
დადგ. 98/2016 

02.09.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
18 103/01-01. 22.06.2016წ

თამარ ათანელიშვილი           

მანანა ლობჟანიძე                 

მარინა ტაბატაძე                   

თამარ ლაზარიაშვილი           

ლალი ხურცია                        

გიორგი გაფრინდაშვილი          

ლია თოთლაძე                

ეკატერინე გულუა                

დავით ასლანიშვილი             

ნატო კაკაშვილი                   

ლეილა ქადაგიშვილი              

მაია ვეშაგური                       

მარიამ ვარდიაშვილი         

ვალერი არღუთაშვილი        

მერაბ ხოხობაია                      

ლელა ჯამაგიძე

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 113/2016 

19.09.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
1 194/01-01; 21.10.2015წ ბელა ხაბეიშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 41/2016 

11.04.2016წ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები 

(კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

გამოცხადებული  კონკურსი კონკურსში გამარჯვებული პირები

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

2

1
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი



ასისტენტ -

პროფესორი
1 195/01-01; 21.10.2015წ სალომე კენჭოშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 38/2016 

04.04.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
1 126/01-01; 15.07.2016წ ქეთევან ქუთათელაძე

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 117/2016 

26.09.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
24 118/01-01; 04.07.2016წ

ნინო დოლიძე                         

თამარ ალფენიძე                       

თეა ქარჩავა                             

თამარ ანთაძე                           

ზაალ გოგენია                             

მაია ქვრივიშვილი               

ირაკლი ჩხაიძე                     

მიხეილ ბარნოვი             

ვლადიმერ ასათიანი             

ლელა წიფურია                          

ნანა გულიაშვილი                  

ირინე დემეტრაძე                     

მაია გურგენიძე                       

თამარ ჭუმბურიძე                  

ნინო ქავთარაძე                       

ნინო ჭრიკიშვილი 

ალექსანდრე ბოშიშვილი 

ლერი თავაძე                           

ნათია ფიფია                        

კონსტანტინე              

ფიცხელაური                                 

თეო ჯალაღანია

ასისტენტ -

პროფესორი

  დადგ. 104/2016 

12.09.2016წ                          

დადგ. 117/2016 

26.09.2016წ.    

ასოცირებული 

პროფესორი
1 119/01-01; 04.07.2016წ ივანე ლეჟავა

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 104/2016 

12.09.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
5 10/01-01. 01.02.2016წ

მალხაზ შაშიაშვილი                 

ნატალია ჩინჩალაძე                      

ნელი სიდამონიძე                      

ელენე დავითაშვილი                

გიორგი ციციშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 45/2016 

25.04.2016წ.

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

2

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

3



ასისტენტ -

პროფესორი
35 104/01-01. 22.06.2016წ.

თეიმურაზ ნადარეიშვილი ზაზა 

ტოკლიკიშვილი          სიმონ 

ჩხაიძე                      გიორგი 

მამაცაშვილი      მალხაზ 

გოჩიტაშვილი           ანა 

დანელია                           შალვა 

ზვიადაძე                     გივი 

ნადიბაიძე                  გიორგი 

ჭელიძე                რუსლან 

სურმანიძე                მაია სვანაძე                         

მარიამ ახალკაციშვილი           

კახა ქოიავა                           გურამ 

კაშმაძე                         გელა 

ბესიაშვილი               ზურაბ 

მოდებაძე                 ლიანა 

ლორთქიფანიძე ვლადიმერ 

ოდიშარია             ნანა 

ოდიშელიძე                 არჩილ 

ყიფიანი               თინათინ 

დავითაშვილი გიორგი ბრეგვაძე                  

ეთერ დავითაია                   თამარ 

ალექსიძე             ცეცილია 

დონაძე          ქრისტინა გიორგაძე           

ელენე კაცაძე                            ნინო 

თაყაიშვილი         ზელიმხან 

კერესელიძე           ბუციკო 

ჩხარტიშვილი                     

გიორგი ბურჯანაძე         ქეთევან 

მენაბდე                   ზურაბ 

ქუჩუკაშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 88/2016 

25.08.2016წ.   

დადგ.102/2016 

12.09.2016წ.                  

დადგ. 112/2016 

19.09.2016წ.                        

დადგ. 116/2016 

26.09.2016წ.                  

დადგ. 121/2016 

10.10.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი
1 106/01-01. 27.06.2016წ.

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 120/2016 

10.10.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
3 107/01-01. 27.06.2016წ.

ფრიდონ დვალიშვილი     

მარინა ტრაპაიძე                     

რევაზ შანიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 88/2016 

25.08.2016წ.                     

დადგ. 112/2016 

19.09.2016წ.                        

დადგ. 116/2016 

26.09.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
2 157/01-01. 11.09.2015

ასისტენტ 

პროფესორი
2 127/01-01. 29.07.2015 ხათუნა მაისაშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 112/2015 

26.10.2015წ

პროფესორი 1 226/01-01. 17.12.2015წ. სერგი კაპანაძე პროფესორი დადგ. 25/2016 29.02.2016წ

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

3

სოციალურ და 

პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

4



ასისტენტ 

პროფესორი
2 227/01-01. 17.12.2015წ.

თეონა მატარაძე                   

დავით მაცაბერიძე

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 29/2016 

21.03.2016წ.                 

დადგ. 25/2016 29.02.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1

15/01-01. 11.02.2016                                                             

58/01-01. 13.04.2016წ
ნინო ჭალაგანიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

   დადგ. 58/2016 

30.05.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
1 100/01-01. 17.06.2016წ. ზურაბ აბაშიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

   დადგ.108/2016 

19.09.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
10 99/01-01. 17.06.2016წ.

ხათუნა კაჭარავა                        

მაგდა მემანიშვილი               

ზვიად აბაშიძე                      

თამარ ქარაია                      

გიორგი კვინიკაძე  

ვლადიმერ ჩხაიძე               

დავით სიჭინავა                  

შორენა თურქიაშვილი 

სალომე ნამიჭეიშვილი

ასისტენტ -

პროფესორი

   დადგ.108/2016 

19.09.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
1 159/01-01. 15.09.2016წ.

5
იურიდიული 

ფაკულტეტი

ასოცირებული 

პროფესორი
1 71/01-01. 06.05.2016წ თამარ გვარამაძე

ასოცირებული 

პროფესორი

   დადგ. 70/2016 

30.06.2016წ

ასოცირებული 

პროფესორი
6 18/01-01. 17.02.2016წ

მედეა დესპოტაშვილი 

ეკატერინე ფირცხალავა    

ირინე ჟვანია                                     

ლილი ხეჩუაშვილი                    

ხათუნა მარწყვიშვილი                   

მაია რობაქიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 46/2016 

25.04.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
1 117/01-01. 01.07.2016წ ზაქარია ქიტიაშვილი

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 100/2016 

02.09.2016წ.6

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

სოციალურ და 

პოლიტიკურ  

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

4



ასისტენტ -

პროფესორი
9 116/01-01. 01.07.2016წ

ელენე კვანჭილაშვილი                    

ლია ჩხიკვიშვილი                 

ვლადიმერ გამსახურდია 

მარიამ ფანჯიკიძე                         

ნინო ლაბარტყავა                     

სოფიო თევდორაძე                 

თეონა ლოდია                        

ეფემია ხარაძე

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 100/2016 

02.09.2016წ.

ასოცირებული 

პროფესორი
1 05/01-01. 18.01.2016წ თამაზ მაღლაკელიძე

ასოცირებული 

პროფესორი

დადგ. 28/2016  

21.03.2016წ

ასისტენტ -

პროფესორი
28 96/01-01. 15.06.2016წ

რუსუდან აბაშიძე                         

თამარ კიკალიშვილი         

გიორგი საათაშვილი         

მიხეილ წვერავა                       ნინო 

დოლიძე               თეიმურაზ 

მგელიაშვილი ვახტანგ 

გოდერძიშვილი გიორგი 

ელისაბედაშვილი გიორგი 

ხეროდინაშვილი         გია 

ლურსმანაშვილი       გრიგოლ 

მამამთავრიშვილი შალვა 

ფარულავა                   ირინა 

ბარბაქაძე                   მამუკა 

გოგიბერიძე               ოთარ 

დარჯანია                            ია 

კირვალიძე                         მანანა 

კაკაბაძე                    მიხეილ 

ჯანგავაძე ლიუდმილა 

ბარბაქაძე            ვაჟა კენჭაძე                           

მამუკა გურგენიძე          

ვალერიან აბულაძე  თეიმურაზ 

დოჭვირი        ქეთევან ბარბაქაძე                

მარიამ ჭიპაშვილი                

მანანა თოდუა                       

მამუკა ჩხაიძე                         თამარ 

რუხაძე   

ასისტენტ -

პროფესორი

დადგ. 87/2016  

25.08.2016წ

6

ადმინისტრაციულ - დამხმარე თანამდებობები

7
მედიცინის 

ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი



1 ადმინისტრაცია 
ადმინისტრაციის 

ხელმძღავნელი  
1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 75/2016; 

25.07.2016წ 

ნუნუ ოვსიანიკოვა
ადმინისტრაციის 

ხელმძღავნელი  

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 91/2016; 

30.08.2016წ. 

წარმომადგენლობითი 

საბჭოს 2016 წლის 30 

სექტემბრის სხდომის 

ოქმი N8

2 რექტორი 1
აკადემიური საბჭოს 

2016 წლის 8 აგვისტოს 

83/2016 დადგენილება

გიორგი შარვაშიძე რექტორი 
აკადემიური საბჭოს 2016 

წლის 23 სექტემბრის 

N115/2016 დადგენილება

3

რექტორის 

მოვალეობის 

შემსრულებელი

1

აკადემიური საბჭოს 

დადგენილება 36/2016; 

04.04.2016წ 

დარეჯან თვალთვაძე

რექტორის 

მოვალეობის 

შემსრულებელი

2016 წლის 20 აპრილის 

საარჩევნო კომისიის 

კენჭისყრის 

შემაჯამებელი ოქმი

4  დეკანი

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველ

ო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

1

2016 წლის 20 მაისის 

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი N8

რამაზ ხომერიკი დეკანი

2016 წლის პირველი 

ივლისის ფაკულტეტის 

საბჭოს სხდომის ოქმი 

N10  

5 დეკანი

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

1

2016 წლის 6 მაისის 

ფაკულტეტის საბჭოს 

გადაწყვეტილება

ნანი გაფრინდაშვილი დეკანი

2016 წლის 23 ივნისის 

ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმი N10  


