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დანართი 1 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა 

ეკონომიკის მიმართულების სამუშაო ჯგუფი  

1. თეიმურაზ ბერიძე  – კომისიის თავმჯდომარე, დეკანი   

2. მარინა ჩავლეიშვილი - დეკანის მოადგილე 

3. ნოდარ ხადური – პროფესორი 

4. ელგუჯა მექვაბიშვილი – პროფესორი   

5. ავთანდილ სილაგაძე - პროფესორი   

6. იური ანანიაშვილი – პროფესორი 

7. რევაზ გველესიანი – პროფესორი  

8. სიმონ გელაშვილი – პროფესორი 

9. მირიან ტუხაშვილი – პროფესორი 

10. ქეთევან მარშავა - პროფესორი   

11. ეთერ ხარაიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

12. ნაზირა კაკულია - ასოცირებული პროფესორი 

13. ირმა მშვენიერაძე - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

14. მანანა ლობჟანიძე - სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების  სამსახური 

15. ზვიად ზედგინიძე - საქართველოს ეროვნული ბანკი  (კურსდამთავრებული, 

დამსაქმებელი) 

16. რევაზ გერაძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო (თსუ დოქტორანტი) 

 ბიზნესის  ადმინისტრირების სამუშაო ჯგუფი  

1. თეიმურაზ ბერიძე  – კომისიის თავმჯდომარე, დეკანი   

2. ნინო ფარესაშვილი - დეკანის მოადგილე 

3. დავით ნარმანია – პროფესორი 

4. ირაკლი კოვზანაძე – პროფესორი 

5. ნუგზარი თოდუა - პროფესორი 

6. ელენე ხარაბაძე –პროფესორი 

7. იაშა მესხია - პროფესორი 

8. თეიმურაზ შენგელია - პროფესორი 

9. დემურ სიჭინავა - პროფესორი 

10. გიორგი ღაღანიძე - პროფესორი 

11. ნანა კაციტაძე - ასოცირებული პროფესორი 

12. ენვერ ლაგვილავა - ასოცირებული პროფესორი 



2 
 

13. ია ნაცვლიშვილი – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

14. ხათუნა ბარბაქაძე - ასოცირებული პროფესორი 

15. ნიკოლოზ ბაკაშვილი - აუდიტორული ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანია“ 

16. ირაკლი ასლანიშვილი - საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი 

დირექტორი 

 

ფიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის 

შემადგენლობა 

ფსიქოლოგიის მიმართულების სამუშაო ჯგუფი:  

17. თამარ გაგოშიძე – კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი, დეკანი   

18. ხათუნა მარწყვიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე 

19. ლალი სურმანიძე – პროფესორი, დეკანის მოადგილე 

20. ბელა არუთინოვი –ასოც.  პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი   

21. მზია წერეთელი - პროფესორი   

22. ნანა სუმბაძე – პროფესორი 

23. იამზე კუტალაძე – პროფესორი  

24. მაია მესტვირიშვილი –ასოც.  პროფესორი  

25. მანანა მელიქიშვილი –ასოც. პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

26.  თამარ ხიდაშელი- სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი 

27.  მარიამ დავითაშვილი –კურსდამთავრებული 

28.  თათია სუხაშვილი – –კურსდამთავრებული 

29. თათია ფოფხაძე – –კურსდამთავრებული 

30.  ანა გაბესკირია – დოქტორანტი 

31.  ირინა დოღაძე – დოქტორანტი 

32.  გიორგი ლომიძე - ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 

დირექტორი, დამსაქმებელი 

33.  ჯერემი გასკილი – მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის, დირექტორი, 

დამსაქმებელი  

34.  თათია პაჭკორია – განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ინკლუზიური 

განათლების კოორდინატოი, ექსპერტი 

განათლების მიმართულების სამუშაო ჯგუფი : 

1. ქეთევან ჭკუასელი-  პროფესორი; 

2. რუსუდან სანაძე- ასოცირებული პროფესორი; 

3. იზაბელა პეტრიაშვილი- ასოცირებული პროფესორი; 

4. ეფემია ხარაძე- ასისტენტ პროფესორი; 
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5. ზაქარია ქიტიაშვილი- ასისტენტ პროფესორი 

6. მარინე გოგნელაშვილი- განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის 

დოქტორანტი; 

7. რევაზ აფხაზავა- განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის 

ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, განათლების მეცნიერებების 

სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი; 

8. მარიამ ტატიშვილი- განათლების მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი; 

9. თამარ გოგოლიძე- განათლების მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი; 

10.  ქეთევან როპიაკი- დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის 

სტუდენტი; 

11.  თამარ ამზაშვილი- 21-ე საჯარო სკოლის დირექტორი (დამსაქმებელი); 

12.  ეკატერინე კვირიკაშვილი-82-ე საჯარო სკოლის დირექტორი (დამსაქმებელი); 

13. ავთანდილ აბდუშელიშვილი- სკოლა-გიმნაზია შავნაბადას დირექტორი 

(დამსაქმებელი); 

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სამუშაო დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა 

მედიცინის დარგობრივი კომისია 

1. ალექსანდრე ცისკარიძე-თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი 

2. დიმიტრი კორძაია-თსუ თეორიული მედიცინის მიმართულება 

3. ბეჟან წინამძღვრიშვილი-თსუ შინაგანი მედიცინის მიმართულება 

4. მერაბ კილაძე-თსუ ქირურგიის მიმართულება 

5. არჩილ ხომასურიძე-თსუ რეპროდუქტოლოგიისა და მეანობა-გინეკოლოგიის 

მიმართულება 

6. რუსუდან ქარსელაძე- თსუ პედიატრიის მიმართულება 

7. პაატა იმნაძე-თსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულება 

8. ნინო ჩიხლაძე-თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

9. მაკა ჯორბენაძე- თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი 

10. თამარ რუხაძე-თსუ მედიცინის ფაკულტეტის მენეჯერი 

11. მაია ხუბუა-სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი 

12. გია ლობჟანიძე-საქართველოს ექიმთა ასოციაციის თავმჯდომარე 

13. ზაზა ლაზარიშვილი-ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიური 

ცენტრის დირექტორი  

14. ზაალ კოკაია-ლუნდის უნივერსიტეტის (შვედეთი) პროფესორი  

15. მარიამ ბალახაძე - სადოქტორო პროგრამა ,,კლინიკური და ტრანსლიაციური 

მედიცინის’’ სტუდენტი 

16. რუსუდან აგლაძე - სადოქტორო პროგრამა ,,კლინიკური და ტრანსლიაციური 

მედიცინის’’ კურსდამთავრებული 
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17. ნინო ზურაბიანი-ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მედიცინა’’ 

სტუდენტი 

18. გიორგი ქისტაური-ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 

,,მედიცინა’’ კურსდამთავრებული 

 

 

სტომატოლოგიის დარგობრივი კომისია 

 

1. ალექსანდრე ცისკარიძე-თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი 

2. ვლადიმერ მარგველაშვილი-თსუ სტომატოლოგიის მიმართულება 

3. დიმიტრი კორძაია-სადოქტორო პროგრამა ,,კლინიკური და ტრანსლიაციური 

მედიცინის’’ ხელმძღვანელი 

4. მანანა კალანდაძე-თსუ ასოცირებული პროფესორი 

5. ნატალია მანჯავიძე-თსუ ასოცირებული პროფესორი 

6. ლალი ყოჩიაშვილი-საქართველოს პაროდონტოლოგთა ასოციაციის 

თავმჯდომარე 

7. ნინო ჩიხლაძე-თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

8. მაკა ჯორბენაძე- თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი 

9. შალვა ფარულავა -სტომატოლოგიური კლინიკის დირექტორი 

10. მარიკა ზარანდია-ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 

,,სტომატოლოგია’’ სტუდენტი 

11. ნინო ცინცაძე-ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 

,,სტომატოლოგია’’ კურსდამთავრებული 

12. ქეთევან მესხი- სადოქტორო პროგრამა ,,კლინიკური და ტრანსლიაციური 

მედიცინის’’ სტუდენტი 

13. რუსუდან ივანიშვილი - სადოქტორო პროგრამა ,,კლინიკური და 

ტრანსლიაციური მედიცინის’’ კურსდამთავრებული 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დარგობრივი კომისია 

 

1. ალექსანდრე ცისკარიძე-თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი 

2. პაატა იმნაძე-თსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულება 

3. ნინო ჩიხლაძე-თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
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4. მაკა ჯორბენაძე- თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი 

5. ნატა ყაზახაშვილი-თსუ ასოცირებული პროფესორი 

6. ქეთევან დადიანი-თსუ ასოცირებული პროფესორი 

7. ამირან გამყრელიძე-დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი 

8. ტორალფ ჰასვოლდი-ტრომსოს უნივერსიტეტის (ნორვეგია) პროფესორი 

ემერიტუსი, თსუ საპატიო დოქტორი  

9. მაია ჩიგოგიძე-სადოქტორო პროგრამა ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და 

ეპიდემიოლოგია’’ სტუდენტი 

10. ნატო ფიცხელაური-სადოქტორო პროგრამა ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა’’ 

კურსდამთავრებული 

11. თინათინ მანჯავიძე-სამაგისტრო პროგრამა ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა’’  

სტუდენტი 

12. ნათია ადამია-სამაგისტრო პროგრამა ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა’’  

კურსდამთავრებული 

ოკუპაციური თერაპიის დარგობრივი კომისია 

1. ალექსანდრე ცისკარიძე-თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი 

2. დიმიტრი კორძაია-თსუ თეორიული მედიცინის მიმართულება 

3. ნინო ჩიხლაძე-თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

4. მაკა ჯორბენაძე- თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი 

5. ნინო რუხაძე-თსუ ოკუპაციური თერაპიის მიმართულება 

6. ნინო ჭინჭარაული-საქართველოს ოკუპაციურ თერაპევტთა ასოციაციის 

პრეზიდენტი 

7. ჰანეკე ვან ბრუგენი- ოკუპაციური თერაპიის საერთაშორისო ექსპერტი 

(ჰოლანდია) 

8. ზაზა კაკუშაძე-ნეიროგანვითარების ცენტრის დამფუძნებელი, პროგრამების 

დირექტორი 

9. ქეთევან გოგსაძე-საბაკალავრო პროგრამა ,,ოკუპაციური თერაპია’’ სტუდენტი 

10. ქეთევან ტალახაძე-საბაკალავრო პროგრამა ,,ოკუპაციური თერაპია’’ 

კურსდამთავრებული 

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დარგობრივი 

კომისიის შემადგენლობა  

 

მათემატიკა 

 

1. რამაზ ბოჭორიშვილი,   პროფესორი 

2. ელიზბარ ნადარაია,  პროფესორი 



6 
 

3. თამაზ თადუმაძე,  პროფესორი 

4. გიორგი ჯაიანი,   პროფესორი, დამსაქმებელი 

5. თეიმურაზ ვეფხვაძე,  პროფესორი 

6. უშანგი გოგინავა,   პროფესორი 

7. როლანდ ომანაძე,   პროფესორი 

8. ომარ ფურთუხია,   პროფესორი 

9. ქეთევან შავგულიძე, ასოცირებული  პროფესორი 

10. ნინო ფარცვანია, ა.რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი 

11. ანანო ბასილაია, სტუდენტი 

12. გიორგი თუთბერიძე, კურსდამთავრებული 

 

ფიზიკა 

 

კომისიის ყველა წევრი (სტუდენტების გარდა) დარგის აღიარებული ექსპერტია 

 

1. არჩილ უგულავა – თსუ პროფ.; ზსმფ-ის ფიზიკის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. 

2. ნანა შათაშვილი – თსუ პროფ.; თსუ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის 

უფროსი მეცნ. თანამშრომელი; თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენელი ფიზიკის დეპარტამენტში; საქართველოს განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის საბჭოს წევრი; 

ამავე ცენტრის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგობრივი 

სტანდარტების შემუშავების ჯგუფის ხელმძღვანელი. – კომისიის 

თავჯდომარე. 

3. ნოდარ ცინცაძე - თსუ პროფ.; აკადემიკოსი, თსუ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნ. თანამშრომელი, პლაზმის ფიზიკის 

განყოფილების გამგე. 

4. ალექსანდრე შენგელაია – თსუ პროფ.; თსუ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნ. თანამშრომელი. 

5. გელა გელაშვილი – თსუ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, 

დირექტორი. 

6. მერაბ ელიაშვილი - თსუ პროფ.; რექტორის მოადგილე; თსუ რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტის თეორიული ფიზიკის განყოფილების გამგე. 

7. თამაზ კერესელიძე - თსუ პროფ. 

8. თამაზ მძინარაშვილი - თსუ პროფ. 

9. ოლეგ ხარშილაძე - თსუ ასოც. პროფ., თსუ მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. 

10. თორნიკე გაგნიძე - თსუ ფიზიკის დეპარტამენტის დოქტორანტი. 

11. ლუკა პონიატოვსკი - თსუ „ფუნდამენტური ფიზიკის“ სამაგისტრო პროგრამის 

სტუდენტი. – კომისიის მდივანი. 
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ქიმია 

1. იოსებ ჩიკვაიძე, ასოცირებული პროფესორი  (თავმჯდომარე) 

2. შოთა სამსონია, პროფესორი  

3. ავთანდილ ქორიძე, ასოცირებული პროფესორი გიორგი ბეზარაშვილი, 

ასოიცირებული პროფესორი  

4. ომარ მუკბანიანი, პროფესორი  

5. რამაზ გახოკიძე, პროფესორი   

6. თამარ ბაგრატია - გარემოს დაცვის სააგენტო, ხელმძღვანელი 

7. ვახტანგ  ლაღიძე, აღმასრულებელი დირექტორი („კოკა-კოლა ბოთლერს 

ჯორჯია“)  

8. ბექა ბედელაძე, მეოთხე კურსის სტუდენტი 

 

ბიოლოგია 

 

 

1. პროფ. დიანა ძიძიგური 

2. პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა 

3. პროფ. ნანული დორეული 

4. პროფ. ნანა კოტრიკაძე 

5. პროფ. ნანა კოშორიძე 

6. პროფ.არნოლდ გეგეჭკორი 

7. ასოც. პროფ. მარიამ გაიდამაშვილი 

8. ასოც. პროფ. ნუნუ მიცკევიჩი 

9. ბ.დ. ნინო ინასარიძე 

10. ბ.დ. ელენე  ჩერქეზია  

11. მაგისტრანტი  ქეთი წულაია (მე-2 კურსი)  

12. თათია ქურასბედიანი (დოქტორანტი) 

13. ირმა ჭანტურია („შპს ღვინის ლაბორატორია) 

14. მზია ქუთათელაძე (ბაქტერიოფაგის დირექტორი) 

 

 

კომპიუტერული მეცნიერება 

 

 

1. გამყრელიძე ალექსანდრე, პროფესორი, 

2. გელაშვილი კობა, პროფესორი 

3. სირბილაძე გია, პროფესორი, 

4. ხაჩიძე მანანა, პროფესორი 

5. ხუციშვილი ირინა, ასოცირებული პროფესორი 

6. სიხარულიძე ანა (დამსაქმებელი, კურსდამთავრებული) 
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7. ქვათაძე რამაზი (დამსაქმებელი) 

8. თუთბერიძე მიხეილი (მოწვეული პედაგოგი) 

9. ჩუბინიძე გიორგი (მოწვეული პედაგოგი) 

10. ქარაზანიშვილი მალხაზი (დამსაქმებელი) 

11. ჯიქია ლევანი (დამსაქმებელი) 

12. კვანტალიანი ვახტანგი (კურსდამთავრეული, მოწეული პედაგოგი) 

13. მაცაბერიძე ბიძინა, ასისტენტ-პროფესორი (კურსდამთავრებული) 

14. გრძელიძე ნიკოლოზი  (კურსდამთავრეული) 

15. ბერიძე ვანო (დამსაქმებელი, მოწვეული პედაგოგი) 

16. მიქაძე დავითი (დამსაქმებელი, მოწვეული პედაგოგი) 

17. იოსებ ხუციშვილი (დამსაქმებელი, მოწვეული პედაგოგი) 

 

 

 

გეოლოგია 

 

1. ბეჟან თუთბერიძე, პროფესორი, 

2. გურამ ქუთელია, ასოცირებული პროფესორი, 

3. მერაბ გაფრინდაშვილი-გარემოს ეროვნული სააგენტოს  გეოლოგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დამსაქმებელი,   

4. შალვა გეგია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი 

გეოლოგიის უფროსი მასწავლებელი, მოწვეული მასწავლებელი.  

5. რუსუდან  ჩაგელიშვილი - საქართველოს ეროვნული მუზე-უმის  ბუნების  

ისტორიის კოლექციების  მთავარი სპეციალისტი, კურსდამთავრებული, 

6. ანზორ გიორგაძე, სტუდენტი,   

7. ანი მარტყოფლიშვილი, სტუდენტი,   

8. ჯონი შუბითიძე კავკასიის სამთო ჯგუფის გენერალური დირექტორი, დარგის 

ექსპერტი.  

 

გეოგრაფია 

1. დავით კერესელიძე,  პროფესორი 

2. ლია მაჭავარიანი,  პროფესორი 

3. ზურაბ სეფერთელაძე,   პროფესორი 

4. დალი ნიკოლაიშვილი,  პროფესორი 

5. ნოდარ ელიზბარაშვილი,  პროფესორი 

6. ვაჟა ტრაპაიძე, ასოცირებული პროფესორი 

7. ნანა ბოლაშვილი -გეოგრ. ინსტიტუტის დირექტორი 

8. თენგიზ ცინცაძე - ჰიდრომეტ. ინსტიტუტის დირექტორი 

9. დავით სვანაძე, (სტუდენტი)  

10. ზაალ გულაშვილი, (სტუდენტი)  
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ელექტრული და ელექტრული ინჟინერია: 

 

1. რომან ჯობავა - კომპანია "EMcoS" დირექტორი  

2. ანა გეონჯიანი – კომპანია "EMcoS" სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის 

ხელმძღვანელი 

3. გურამ ჩაგანავა -თსუ მაგისტრატურის სტუდენტი 

4. გიორგი ღვედაშვილი - თსუ პროფესორი 

5. დავით კაკულია - თსუ ასოც. პროფესორი 

6. ლევ გეონჯიანი – თსუ ასისტენტ პროფესორი 

7. ლევან შოშიაშვილი – თსუ ასისტენტ პროფესორი 

8. ცისანა გავაშელი – თსუ ასისტენტ პროფესორი 

 

 

 

ეკოლოგია 

 

1. არნოლდ გეგეჭკორი - პროფესორი,  

2. ლია მაჭავარიანი - პროფესორი,   

3. ვაჟა ტრაპაიძე - ასოცირებული პროფესორი 

4. ბეჟან თუთბერიძე - პროფესორი 

5. გიორგი მახარაძე - ქიმიის სეგმენტის ხელმძღვანელი; 

6. სიმონ წერეთელი - ფიზიკის სეგმენტის ხელმძღვანელი; 

7. მანანა ხაჩიძე - პროფესორი 

8. მაია ბუხსიანიძე - მოწვეული ლექტორი; 

9. ნინო არჩვაძე - ბმდ (აკადემიური), მოწვეული პერსონალი: 

10. სოსო ქარცივაძე, სამმართველოს უფროსი, გარემოს დაცვის სამინისტრო, 

დამსაქმებელი:  

11. თამარ ქურხული, კურსდამთავრებული:  

12. დიანა ბერია, კურსდამთავრებული:  

13. ნანა ნადირაშვილი, კურსდამთავრებული:  

14. რატი გელაშვილი, სტუდენტი 

15. მარი გიგაური, სტუდენტი 

16. ნინო ტაბატაძე, სტუდენტი 

17. ნინო სულხანიშვილი, დოქტორანტი 

18. დავით თარხნიშვილი, დარგის აღიარებული ექსპერტი 

19. ჰანს ჯუსტენი (Prof. Dr. Hans Joosten, botanist, ecologist, Greifswald University, 

Germany) (P.S. თანამშრომლობს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან: პროფ. არნ. 

გეგეჭკორითან გამოცემული აქვს ჯერჯერობით შიდა მოხმარების მონოგრაფია 

ინგლისურ ენაზე); დარგის აღიარებული ექსპერტი 

20. მუნირ ოზტურკი (Prof. Dr. Munir Ozturk, Ege University, Turkey) 

(თანამშრომლობს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან; პროფ. არნ. გეგეჭკორთან 
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უახლოეს მომავალში დაგეგმილი აქვს ევქსინურ-მედიტერიანული რეგიონის 

ბიოგეოგრაფიული ხასიათის მონოგრაფიის გამოცემა - Springer), დარგის 

აღიარებული ექსპერტი 

 

თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დარგობრივი 

კომისიის შემადგენლობა  

 

1. ზურაბ დავითაშვილი  - პროფესორი 

2. მალხაზ მაცაბერიძე  - პროფესორი 

3. იაგო კაჭკაჭიშვილი - პროფესორი 

4. ამირან ბერძენიშვილი - პროფესორი  

5. გიორგი გოგსაძე  - პროფესორი 

6. იოსებ სალუქვაძე  - პროფესორი  

7. მანანა შამილიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი 

8. ნინო ჭალაგანიძე  - ასოცირებული პროფესორი  - ასოცირებული პროფესორი 

9. სალომე დუნდუა - ასოცირებული პროფესორი 

10. ხათუნა მაისაშვილი  - ასისტენტ პროფესორი 

11. სალომე ნამიჭეიშვილი  - ასისტენტ პროფესორი 

12. თეონა მატარაძე  - ასისტენტ პროფესორი 

 

ექსპერტები: 

13. დავით აბესაძე  - დოქტორი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

14. სტივენ ჯონსი  - მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯი, პროფესორი (აშშ) 

15. ხათუნა ამაღლობელი  -  სოხუმის უნივერსიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი 

16. გიორგი ჩართოლანი  - დოქტორი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

17. ლაური ლეპიკი  - პროფესორი, ტალინის უნივერსიტეტი 

დამსაქმებლები: 

18. თინათინ ასათიანი  - დოქტორი, “Berghof Foundation” წარმომადგენელი 

საქართველოში 

19. თინათინ რუხაძე – “ACT  research Georgia” წარმომადგენელი  

20. ნათია კუპრაშვილი – “GARB - რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაცია” 

სტუდენტები: 

21. კონსტანტინე შუბითიძე  - დოქტორანტი 

22. სანდრო ტაბატაძე - ბაკალავრიატის სტუდენტი 

23. თინათინ მაჭარაშვილი - დოქტორანტი 

24. მარიამ შარია - მაგისტრანტი 
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25. შალვა საბაური – დოქტორანტი 

26. თამარ გონგაძე - ბაკალავრიატის სტუდენტი 

 

 

 

 

 

 

 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის 

შემადგენლობა 

პროფესორები: 

1. ლელა ალექსიძე 

2. ცირა ბარამიძე 

3. ქეთევან გაბუნია 

4. ლევან გორდეზიანი 

5. რისმაგ გორდეზიანი 

 

6. მანანა გელაშვილი 

7. დავით გოცირიძე 

8. დარეჯან თვალთვაძე 

9. ინესა მერაბიშვილი 

10. თეიმურაზ პაპასქირი 

11. ირმა რატიანი 

12. მანანა რუსიეშვილი 

 

13. აპოლონ სილაგაძე 
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14. ზაზა სხირტლაძე 

15. ირინე ტატიშვილი 

16. მარიამ ფილინა 

17. ლალი ქეცბა–ხუნდაძე 

18. რამაზ ქურდაძე 

19. ნინო ჩიქოვანი 

20. მარიამ ჩხარტიშვილი 

21. ელგუჯა ხინთიბიძე 

22. მარინა ჯიქია 

23. თედო დუნდუა 

24. ვახტანგ ლიჩელი 

25. როლანდ თოფჩიშვილი 

26. აკაკი ყულიჯანიშვილი 

27. დემურ ჯალაღონია 

 

28. კახაბერ ლორია 

29. სოფიო შამანიდი 

30. ვასილ კაჭარავა 

31. ვალერიან რამიშვილი 

32. ნანი გაფრინდაშვილი 

33. თინათინ დოლიძე 

34. მურმან პაპაშვილი 

35. თინათინ მარგალიტაძე 

 

36. ალექსანდრე კარტოზია 

      ასოცირებული პროფესორები: 
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37. მარინა ალექსიძე 

38. ქეთევან ხუციშვილი 

39. მარინა ალექსიძე (რუს.) 

40. რუსუდან ასათიანი 

41. თინათინ ბოლქვაძე 

42. ელისაბედ ბჟალავა 

43. მამუკა ბუცხრიკიძე 

44. კახა გაბუნია 

 

45. დარეჯან გარდავაძე 

46. ნანა გელაშვილი 

47. ნანი გელოვანი 

48. მაია ჯავახიძე 

49. ნანა გუნცაძე 

50. ნინო დარასელია 

51. ირინე დარჩია 

52. ანასტასია ზაქარიაძე 

53. მანანა კვაჭაძე 

54. ზვიად კვიციანი 

55. ეკატერინე კობახიძე 

56. მერაბ კოკოჩაშვილი 

57. ელენე მეძმარიაშვილი 

58. ვლადიმერ მინაშვილი 

 

59. ეაკატერინე ნავროზაშვილი 
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60. ლევან სილაგაძე 

61. ქეთევან სიხარულიძე 

62. ნინო ქიმერიძე 

63. მაია ღამბაშიძე 

64. გიორგი ყუფარაძე 

65. თეა შურღაია 

 

66. მარინე ჩაჩიბაია 

67. ანა ხარანაული 

68. ნომადი ბართაია 

69. ნათია    ჩანტლაძე  

70. რუსუდან   დოლიძე 

71. მარინე   კობეშავიძე 

72. ივანე წერეთელი 

73. თეა წითლანაძე 

74. ხვთისო მამისიმედიშვილი 

75. ჯონი კვიციანი 

76. ფატი შეყლაშვილი 

77. დალი კანდელაკი 

78. ქეთევან ლორთქიფანიძე 

79. აპოლონ თაბუაშვილი 

 

80. დალი ჩიტუნაშვილი 

ასისტენტ-პროფესორები: 

81. ელენე გოგიაშვილი 

82. ნინო ქავთარაძე 
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83. სალომე კენჭოშვილი 

84. ვლადიმერ ასათიანი 

85. მიხეილ ბარნოვი 

86. ლელა წიფურია 

87. ანა ლეთოდიანი 

 

 

 

 

 

 


