
N
სტრუქტურული ერთეულის 

სახელწოდება
მისამართი ტელეფონის N ელ-ფოსტა

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის 

ტელეფონის N, ელ-ფოსტის 

მისამართი, ფაქსის N, ცხელი 

ხაზის N (ასეთის არსებობის 

1 რექტორი
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N109
99532-2220241 rector@tsu.ge

2
რექტორის აპარატისა და 

აკადემიური საბჭოს სამდივნო

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N108
99532-2220241 mzekala.atchaidze@tsu.ge

3 რექტორის მოადგილე

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N105, 

N106, N115

99532-2253970     

99532-2912791   99532-

2222393

joseph.salukvadze@tsu.ge 

levan.aleksidze@tsu.ge   

merab.eliashvili@tsu.ge

4 რექტორის მრჩეველთა საბჭო
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N105
99593-131811

vakhtang.charaia@tsu.ge  

irakli.murtskhvaladze@tsu.ge  

5
წარმომადგენლობითი საბჭოს 

სამდივნო

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N105
99532-2290825 kakhaber.loria@tsu.ge

6 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N102
99532-2223501 davit.chomakhidze@tsu.ge

7
ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მოადგილე

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N116

99532-2221101(161)   

99532-2221101(162)
ermi.kemoklidze@tsu.ge

8
ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N103
99532-2290815 tsu-khariskhi@tsu.ge

9
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N103
99532-2475389 humanities@tsu.ge

10
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N110
99532-2290807 science@tsu.ge

11
ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

უნივერსიტეტის ქ. N2, თსუ 

მაღლივი კორპუსი, ოთახი 

N601

99532-2304536 economics@tsu.ge
99532-2302782       

ucha.gogishvili@tsu.ge       

12
სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ი.ჭავჭავაძის N8, თსუ V| 

კორპუსი, ოთახი N402
99532-2251756 social@tsu.ge

13 იურიდიული ფაკულტეტი
ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N119
99532-2290841 law@tsu.ge

14 მედიცინის ფაკულტეტი
ჭიაურელის ქ. N2, ოთახი 

N30
99532-2913125  medicine@tsu.ge

15
სასწავლო პროცესის მართვის 

დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N111, 

N119, N120

 99532-2475382 academicaffairs@tsu.ge
ცხელი ხაზი:  99532-

2250484

mailto:rec@ictsu.tsu.edu.ge
mailto:mzekala.atchaidze@tsu.ge
mailto:tsu-khariskhi@tsu.ge
mailto:exactsciences@tsu.ge
mailto:economics@tsu.ge
mailto:social@tsu.ge
mailto:law@tsu.ge
mailto:medicine@tsu.ge
mailto:academicaffairs@tsu.ge


16
სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N113
99532-2222473 sciencerd@tsu.ge

17 საფინანსო დეპარტამენტი
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N018
99532-2230380 irakli.sagareishvili@tsu.ge

18 შიდა აუდიტის სამსახური
ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N105
99532-2290827 shota.chanturidze@tsu.ge

19
მატერიალური რესურსების 

მართვის დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის N1, მეტეოს 

კორპუსი, ოთახი N102
99532-2252650 giorgi.talakhadze@tsu.ge

20
პერსონალის მართვის 

დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N117
99532-2223619 natela.latsabidze@tsu.ge

21 კანცელარია
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N114
99532-2294288 chancellery@tsu.ge

22 იურიდიული დეპარტამენტი
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N017
99532-2222392 archil.kukulava@tsu.ge

23
საგარეო ურთიერთობათა 

დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N121
99532-2225669 tea.gergedava@tsu.ge

24
კულტურისა და სპორტის 

დეპარტამენტი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N328, 

N329, N330

99532-2251659

irakli.kharjavanidze@tsu.ge

25 მუზეუმი
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N316
99532-2290842 maia.gurabanidze@tsu.ge

26
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N104
99532-2222391 tsupr@tsu.ge

28
გაზეთ „თბილისის 

უნივერსიტეტის“ რედაქცია
ი.ჭავჭავაძის N11

ა
, თსუ ||| 

კორპუსი, ოთახი N307
99532-2223662 gazeti@tsu.ge

29
დაცვისა და უსაფრთხოების 

სამსახური

ი.ჭავჭავაძის N1, მეტეოს 

კორპუსი, ოთახი N202
99532-2251803 giorgi.gorashvili@tsu.ge

30 გამომცემლობა
ი.ჭავჭავაძის N14, თსუ |V 

კორპუსი, ოთახი N8
99532-2251432 tamar.ebralidze@tsu.ge

31 ბიბლიოთეკა
უნივერსიტეტის ქ. N11, 

თსუ ბიბლიოთეკა
99532-2302883 library@tsu.ge

32
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტები

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N05
99532-2251865 itsupport@tsu.ge

mailto:sciencerd@tsu.ge
mailto:irakli.sagareishvili@tsu.ge
mailto:giorgi.talakhadze@tsu.ge
mailto:natela.latsabidze@tsu.ge
mailto:chancellery@tsu.ge
mailto:archil.kukulava@tsu.ge
mailto:tea.gergedava@tsu.ge
mailto:irakli.kharjavanidze@tsu.ge
mailto:maia.gurabanidze@tsu.ge
mailto:gazeti@tsu.ge
mailto:giorgi.gorashvili@tsu.ge
mailto:library@tsu.ge
mailto:itsupport@tsu.ge


ინსტიტუტები

33
ადმინისტრაციულ მეცნირებათა 

ინსტიტუტი

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N121

99532-2221097,            

577 713 000
tamar.berishvili@tsu.ge

34
ალექსანდრე ნათიშვილის 

მორფოლოგიის ინსტიტუტი
ჭიაურელის ქ. N2, 

599 43 22 45,            

99532-2540823

morphology@morphology.org.g

e, manana.kakabadze@tsu.ge, 

dimitri. kordzaia@tsu.ge

35
ალექსანდრე ჯანელიძის 

გეოლოგიის ინსტიტუტი
მ.ალექსიძის N1 99532-2332684 geolog@gw.acnet.ge

36
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის 

ინსტიტუტი
მ.ალექსიძის N1 99593-316772 ninopa@rmi.acnet.ge

37

 გენდერის კვლევის ინსტიტუტი, 

(დამხმარე საგანმანათლებლო 

ერთეული)

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N336, N337
995790102786, 5 99 79 02 01

tamar.sabedashvili@unwomen.

org genderinstitute@tsu.ge

38
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
ინგოროყვას N8 99532-2931240 ezugbaia@ice.ge

39
ევროპული კვლევების 

ინსტიტუტი

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N406
99532-2227899 nino.lapiashvili@tsu.ge

40

ესპანური სამართლის  შესწავლის 

ინსტიტუტი  (დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული)

5 77 97 39 03                              

ლელა ჯანაშვილი
lela.janashvili@tsu.ge

41
ელეფთერ ანდრონიკაშვილის 

ფიზიკის ინსტიტუტი
თამარაშვილის N6 99532-2398783 iphac@rambler.ru

42
ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა
მ.ალექსიძის N1/4 99532-2363413 irakli.garibashvili@tsu.ge

43
ვახუშტი ბაგრატიონის 

გეოგრაფიის ინსტიტუტი
მ.ალექსიძის N1 99532-2332684 nana@geography.ge

44

თინათინ წერეთლის 

სახელმწიფოსა და სამართლის 

ინსტიტუტი

ქიქოძის N3 99532-2983216 lbregvadze@isl.ge

mailto:tamar.sabedashvili@unwomen.org
mailto:tamar.sabedashvili@unwomen.org


44

თსუ-სა და აიდაჰო-ს (აშშ) 

უნივერსიტეტის ერთობლივი 

სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N38
99532-2222105 tamaz.kereselidze@tsu.ge

45
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
მელიქიშვილის N10 99532-2996529 histend55@yahoo.com

46

ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი

უნივერსიტეტის ქ. N9 99532-2188098 george.jaiani@viam.sci.tsu.ge

47

კავკასიის ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუტი

ფალიაშვილის N85 99532-2231315 kavmineral@org.ge

48
კონფლიქტოლოგიის 

ინსტიტუტი

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N240
99532-2252095 mediation@gmail.com

49

მაღალი ენერგიების ფიზიკის 

სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი

უნივერსიტეტის ქ. N9 99532-2187317 m.nioradze@hepi.edu.ge

50
მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის 

ინსტიტუტი
მ.ალექსიძის N1 99532-2333071 geo@ig-geophysics.ge

51
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი
ქიქოძის N14 99532-2990702 ramazabesadze@yahoo.com

52

პეტრე მელიქიშვილის 

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის 

ინსტიტუტი

ჯიქიას N5
99532-2541572      

99532-2541570
physorghem@pochta.ru

53

რაფიელ აგლაძის არაორგანული 

ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტი

მინდელის N11 99532-2541560 info@iice.ge

54

ტურიზმის განვითარების 

ინსტიტუტი დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული - 

ვაჟა-ფშაველას N44 99532-2396830 maia.margvelashvili@tsu.ge

mailto:mediation@gmail.com


55

საქართველოს სამეზობლოს 

კვლევის ინსტიტუტი 

(დამოუკიდებელი სამეცნიერო 

კვლევითი ერთეული)

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი 

5 99 46 85 01       (რეზო 

გაჩეჩილაძე)                               

5 57 32 32 27       მაია 

მაჩხატაშვილი

IGNP@tsu.ge,          

revazg@gmail.com

56
სამედიცინო პოლიმერული 

მასალების ინსტიტუტი

უნივერსიტეტის ქ. N11, 

ოთახი N211-N218
99532-2300194 kats@caucasus.net

57
შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი
კოსტავას N5 99532-2935453 litinst@litinstituti.ge

ცენტრები

58
აკადემიური განვითარებისა და 

უწყვეტი განათლების ცენტრი

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N103
99532-2223652 tsuLLL@tsu.ge

59
ლიდერთა სკოლა (დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული)
დ.აღმაშენებლის N170 99599-755001

infoleadershipschool@gmail.co

m

60 ენების შემსწავლელი ცენტრი
ი.ჭავჭავაძის N36, თსუ V 

კორპუსი, ოთახი N231
99532-2253048 rusudan.dolidze@tsu.ge

61

დავის ალტერნატიული 

გადაწყვეტის ნაციონალური 

ცენტრი

ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N04
 99577-282436 apply.ncard@tsu.ge 

62

იმიტაციური მოდელირებისა და 

სწავლების ინტერაქტიური 

მეთოდების სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრი

უნივერსიტეტის ქ. N2, თსუ 

მაღლივი კორპუსი, ოთახი 

N413

99532-2300740 tolordava@hotmail.com

mailto:tsuLLL@tsu.ge
mailto:infoleadershipschool@gmail.com
mailto:infoleadershipschool@gmail.com
mailto:apply.ncard@tsu.ge
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 ინტერდისციპლინური 

პროგრამებისა და კვლევის 

განვითარების ცენტრი (დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული)

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N336, N337
995790102786  5 55 57 50 20 ნანა მაჭარაშვილი, 

interdisciplinary@tsu.ge, 

nana.macharashvili@tsu.ge

64

ლექსიკოგრაფიული ცენტრი 

(საუნივერსიტეტო მვიშვნელობის 

სამევნიერო ერთეული)

ი.ჭავჭავაძის N36, თსუ V 

კორპუსი
995790-269555 dictionary@margaliti.ge

65
მულტიმედია ცენტრი (დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული)

ი.ჭავჭავაძის N8, თსუ V| 

კორპუსი, ოთახი N302
99577415093 rvashakidze@gmail.com 24

66
ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა 

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 

5 9910 11 64,  577 7795 

52                 ნაირა 

ბეპიევა

naira.bepievi@tsu.ge,                                  

bepieva.naira@gmail.com

67

ქართულ-აფხაზურ 

ურთიერთობათა სამეცნიერო 

კვლევითი ცენტრი

ი.ჭავჭავაძის N13, თსუ V||| 

კორპუსი, ოთახი N301
99532-2252348 zourab_shengelia@hotmail.com

68

პორტუგალიური ენისა და 

კულტურის ცენტრი (დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული)

ი.ჭავჭავაძის N3, თსუ || 

კორპუსი, ოთახი N203

5 98 36 04 72                                                              

მარიეტა ჩახვაძე     
vera.peixoto@tsu.ge

69
რელიგიათა კვლევის 

ინტერდისციპლინური ცენტრი

5 99 195 897                                                                           

ანა მგალობლიშვილი 
icrs@tsu.ge

70 საგამოცდო ცენტრი
ი.ჭავჭავაძის N1, თსუ | 

კორპუსი, ოთახი N118

99532-2233910 ,       

99532-2180060
examcenter@tsu.ge

71

სტუდენტთა კარიერული 

განვითარების ცენტრი (დამხმარე 

საგანმანათლებლო ერთეული)

უნივერსიტეტის ქ. N2, თსუ 

მაღლივი კორპუსი, ოთახი 

N246

5 99 05 53 42                                                                                    

ხათუნა ცხადაძე
khatuna.tskhadadze@tsu.ge

72

საქართველოს განვითარების 

კომპლექსური პრობლემების 

კვლევის ცენტრი

ი.ჭავჭავაძის N13, თსუ V||| 

კორპუსი, ოთახი N104
99532-2292335 gcdc@tsu.ge

mailto:nana.macharashvili@tsu.ge
mailto:nana.macharashvili@tsu.ge
mailto:vera.peixoto@tsu.ge
mailto:icrs@tsu.ge
mailto:examcenter@tsu.ge
mailto:khatuna.tskhadadze@tsu.ge
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ქუთაისის სასწავლო ცენტრი 

(დამხმარე საგანმანათლებლო 

ერთეული)

(0431)  22 12 79 klc@tsu.ge

74

შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა საკითხის კვლევის 

ცენტრი

ი.ჭავჭავაძის N11-ა, თსუ ||| 

კორპუსი,

5  9971 43 05                                                                      

თამარ მახარაძე 

drc@tsu.ge; 

tamar.makharadze@tsu.ge

mailto:klc@tsu.ge















